ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПOНУДЕ
1) Подаци о Наручиоцу:
Назив

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд

Адреса

Кнеза Милоша 11, Београд

Интернет страница

www.ems.rs

Врста Наручиоца

Наручилац у области енергетике - Акционарско друштво

2) Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак (члан 32. ЗЈН).
3) Предмет јавне набавке: 343 17 – Подршка активностима у области
комуникације.

4) Назив и ознака из општег речника набавке: 79342200 Услуге промовисања.
5) Јавна набавака је обликована у _/_ партије и то: /.
6) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена
цена.

7) Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса
где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети у електронском формату на интернет
страници наручиоца: www.ems.rs и на Порталу јавних набавки:
www.portal.ujn.gov.rs

8) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку. Понуђач подноси понуду,
непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, на адресу
Наручиоца: Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Улица кнеза
Милоша 11, Београд, са назнаком:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 343 17 – Подршка активностима у области
комуникације
,,НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА“
На полеђини коверте или кутије навести тачан назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда са
сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.

Понуде се могу поднети најкасније до: 09.02.2018. године до 11:00 часова, по
локалном времену.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
09.02.2018. године до 11:00 часова. Неблаговремено достављене понуде неће
се узимати у разматрање, односно неотворене ће бити враћене понуђачима.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.

9) Место, време и начин отварања понуда:
Комисија за јавну набавку ће јавно отварање свих благовремено приспелих
понуда обавити дана 09.02.2018. године у 11:30 часова у просторијама
Наручиоца, на адреси ЕМС АД Београд, Улица кнеза Милоша бр. 11, 11000
Београд, Сала I, трећи спрат.

10) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Представници понуђача који учесвују у поступку јавног
отварања понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда доставе Комисији за
јавне набавке писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, оверено
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

11) Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 25 дана од
дана јавног отварања понуда.

12) Лице

за контакт:
stevan.bucek@ems.rs

Стеван

Буцек,

телефакс:

011

3242

414,

email:

