
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
у oтвореном поступку јавне набавке бр. 253/2014 

ЗАМЕНА БРОЈИЛА НА КОНЗУМНОМ ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДА (ЕДБ) 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
     Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд                                        

ул.Масарикова бр.1-3, 11000 Београд 
      Интернет страница наручиоца: www.epsdistribucija.rs 
 
2. Врста наручиоца:  
      Државно јавно предузеће 
 
3. Врста поступка јавне набавке: 
      Отворени поступак (услуге) 
       
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
       Предмет јавне набавке су услуге: ЗАМЕНА БРОЈИЛА НА КОНЗУМНОМ ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДА         
       (ЕДБ) 
       Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге инсталирања опреме за  дистрибуцију    
        електричне енергије и управљања  ел. енергијом; 51112000 
 
5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 
          Набавка није обликована по партијама. 
 
6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети избором најповољније понуде примењујући 
критеријум најниже понуђене цене  

      Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 

 

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна 
документација доступна: 

      Конкурсна документација се може преузети на интернет страници наручиоца: www. epsdistribucija.rs  и 
на Порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/. 

 
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
      Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наведену у овом позиву до 

26.11.2015. године до 9:00 часова. Неблаговремене, незатворене, понуде које нису прописно означене 
ће се сматрати неприхватљивим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по завршеном поступку 
отварања ће бити враћене Понуђачу са назнаком да су неблаговремене. 
Понуду доставити на адресу: Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд                                     
, Сектор набавке и магацинског пословања, ул. Топлице Милана бб, канцеларија број 227, 11000 
Београд, са назнаком: 

      ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА- ЗАМЕНА БРОЈИЛА НА КОНЗУМНОМ ПОДРУЧЈУ    
      БЕОГРАДА    (ЕДБ) ЈН  бр.  253/2014 – НЕ ОТВАРАТИ  

На полеђини коверте или кутије обавезно навести назив Понуђача, адресу, телефон, телефакс и име 
особе за контакт. Понуда се подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у 
затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
. 
 

9. Место, време и начин отварања понуда: 
      Јавно отварање понуда ће се обавити након истека рока за достављање понуда, односно 26.11.2015. у 

9:15 часова, на адреси Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд                          
Сектор набавке и магацинског пословања, ул.Топлице Милана бб,  Београд, (Сала 223) 

 
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
      Представник Понуђача који присуствују јавном отварању понуда, мора на почетку поступка отварања 

понуда предати Комисији потписано и оверено овлашћење од стране одговорног лица Понуђача. 



 
 
11. Адреса и интернет адреса  државног органа или организације, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл.  

Подаци опореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде, ул. Саве Машковића, 3-5, 11000 Београд, Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине ул. 
Руже Јовановића 27а, 11160 Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија, 
www.sepa.gov.rs  и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, ул. Немањина 22-
26, 11 000 Београд, Република Србија, www.mpzzs.gov.rs. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, ул. Немањина 11, 11 000 Београд, Република Србија, 
www.minrzs.rs. 

 
12.Рок за доношење одлуке:  
      Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 
 
13. Лице за контакт: Јелена Богосављевић, e-mail: jelena.bogosavljevic @epsdistribucija.rs  


