ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца

Јавно предузеће „ Електромрежа Србије “

Адреса наручиоца

Кнеза Милоша 11, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца
Врста наручиоца
Врста поступка јавне набавке
Врста предмета

www.ems.rs
Јавно предузеће
поступак јавне набавке мале вредности
услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
ЈН 134 16 0 – Техничка контрола техничке документације за изградњу: ДВ 110kv број 116/1 Севојно
Косјерић реконструкција
CPV: надзор пројеката и документације 71248000
Број партија, уколико се предмет обликује у више партија:
/
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица :
/
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са којим
наручилац закључује оквирни споразум :
/
У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система динамичне
набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним техничким условима
за учешће:
/
У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:
/
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:

Непосредан увид и преузимање конкурсне документације је на адреси: ЈП ЕМС ул. Кнеза Милоша
бр. 11, 11000 Београд, канцеларија бр. 507 од 08-16 часова, сваког радног дана или преко Портала
јавних набавки или на интернет страници Наручиоца: www.ems.rs.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђачи треба да доставе понуде најкасније до: 07.07.2016. године до 14:00 часова на писарницу
Наручиоца: Јавно предузеће „Електромрежа Србије“, Кнеза Милоша 11, Београд. Понуде се
достављају у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да ће се први пут отворити, са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 134 16 0,
услуга Техничка контрола техничке документације за изградњу, ДВ 110kv број 116/1 Севојно
Косјерић реконструкција и напоменом, НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести тачан назив и
адресу понуђача. Понуда се може доставити поштом или лично, најкасније последњег дана рока до
14:00 часова, по локалном времену.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање свих благовремено приспелих понуда ће се обавити 07.07.2016. године у 14:30
часова у просторијама Наручиоца, на адреси ЈП ЕМС, ул. Кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд, Сала
I, трећи спрат, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка
јавног отварања, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су
да представницима Наручиоца предају посебна писана овлашћења, оверена печатом и потписом, за
учешће у поступку јавног отварања понуда.
наручиоца
Одлука за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке
Рок за доношење одлуке:
биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт:

Ана Велимировић, телефон: 011 3330 830, телефакс: 011 3242
414, email: ana.velimirovic@ems.rs

Остале информације:
/

