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                     ИНТЕРНО 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На основу чланова 55. и 60. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике 
Србије број 124/2012) и Oдлуке Директора о покретању поступка 
ЈНМВ/2100/0304/2015, Огранак ''Дринско - Лимске ХЕ'' Бајина Башта 
 

 
О Б Ј А В Љ У Ј Е  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку Јавне набавке мале вредности 
за ЈНМВ/2100/0304/2015 – ''Санација прилазних стаза геодетским стубовима на 

бранама Лазићи, Спајићи, Липовица, Град - ХЕ ББ'' 

 

Назив Наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД 

- ОГРАНАК ''Дринско – Лимске хидроелектране'' Бајина Башта 

Улица: Трг Душана Јерковића број 1.  

Интернет страница наручиоца: www.eps.rs  

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Државно јавно предузеће. 

Предметна Јавна набавка се спроводи у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ.  

Предмет Јавне набавке мале вредности су РАДОВИ. 

Предмет Јавне набавке мале вредности ЈНМВ/2100/0304/2015 је ''Санација 
прилазних стаза геодетским стубовима на бранама Лазићи, Спајићи, Липовица, Град 
- ХЕ ББ'' 
Осматрање брана и анализа добојених података је законска обавеза Наручиоца 
радова. Овом позицијом су обухваћени радови на санацији ограда, стаза, 
раскршћивању шибља и поправци геодетских бестонских стубова оштећених у 
експолатацији и временским непогодама. 

 
Детаљан опис предметних радова дат је у предмеру и предрачуну радова који је 

саставни део Конкурсне документације.  

 
Наручилац 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ 

БЕОГРАД 
ОГРАНАК ''Дринско – Лимске 

хидроелектране'' Бајина 
Башта 

 

  
Адреса 

Трг Душана Јерковића бр. 1 

  
Место 

31250 Бајина Башта 

Заводни  
број Позива 

 

 
Датум 

 

http://www.eps.rs/
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НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ 

 

 Назив – ''Санација прилазних стаза геодетским стубовима на бранама 

Лазићи, Спајићи, Липовица, Град - ХЕ ББ'' 

 Ознака:   Стазе и друге површине посуте туцаником 

 Шифра: 45233160-8 

Предметна Јавна набавка Мале вредности није обликована по ПАРТИЈАМА 

 

ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предметни поступак се 
спроводи ради ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. 

РОК ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Почетак извођења предметних радова је одмах након обостраног потписивања 
Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 10 
дана од дана обостраног потписивања Уговора). 

РОК ЗАВРШЕТКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Завршетак извођења предметних радова је максимално 60 (шездесет) календарских 
дана од дана почетка извођења предметних радова. 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Место извођења предметних радова је наведено у предмеру радова.  

Критеријум за доделу Уговора у предметној Јавној набавци је најнижа понуђена 
цена уз испуњење обавезних и додатних услова из ове Конкурсне документације.  

Резервни критеријум: У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, 
Наручилац ће извршити доделу Уговора, путем јавног жреба. 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Конкурсна документација је 
доступна на Порталу јавних набавки и иста се може преузети лично на адреси: 
Огранак ''Дринско – Лимске ХЕ'' Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 
Бајина Башта - канцеларија Наташе Поповић, број 157.  

Понуде се достављају на адресу: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 
СРБИЈЕ“ БЕОГРАД - ОГРАНАК ''Дринско – Лимске хидроелектране'' Бајина Башта, у 
Трг Душана Јерковића бр. 1, 31250 Бајина Башта, затвореној коверти, са назнаком: 
"НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку мале вредности број 
ЈНМВ/2100/0304/2015 – ''Санација прилазних стаза геодетским стубовима на 
бранама Лазићи, Спајићи, Липовица, Град - ХЕ ББ'', а на полеђини навести назив 
Понуђача, адресу, број телефона и контакт особу Понуђача. 

Понуда се може доставити путем препоручене поште или предати лично у 
писарници Наручиоца, на адреси ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 
СРБИЈЕ“ БЕОГРАД - ОГРАНАК ''Дринско – Лимске хидроелектране'' Бајина Башта, 
Трг Душана Јерковића бр. 1, 31250 Бајина Башта. 

Рок за подношење понуде је 11 дана од дана објављивања Позива за подношење 
понуда и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки Републике Србије, до 
10:00 часова задњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као 
последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10:00 
часова, тј. крајњи рок за подношење понуда је 06.10.2015. године, до 10:00 
часова. 
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Отварање Понуда је јавно. Понуде ће се отварати у 13:00 часова последњег дана 
за предају Понуда.  

Отварање Понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца – ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД - ОГРАНАК ''Дринско – Лимске 
хидроелектране'' Бајина Башта, у Трг Душана Јерковића бр. 1, 31250 Бајина Башта.  

Овлашћени представници Понуђача морају имати овлашћење које ће предати 
Комисији за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ/2100/0304/2015, пре почетка 
отварања понуда, да би могли активно учествовати у поступку отварања понуда, 
тако што могу давати евентуалне примедбе на поступак отварања понуда, потписати 
и преузети Записник по завршеном поступку отварања понуда.  

Овлашћени Представници Понуђача који учествују у поступку отварања понуда 
имају право да приликом отварања понуда изврше увид у податке из Понуде који се 
уносе у Записник о отварању понуда. 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања 
понуда. 
 

Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим Понуђачима у року од три 
дана од дана њеног доношења. 

Уколико нису испуњени услови за доделу уговора Наручилац ће донети Одлуку о 
обустави поступка јавне набавке мале вредности и исту доставити свим Понуђачима 
у року од три дана од дана њеног доношења.   

Контакт особе: 

За техничка питања:  

 Живко Николић, број телефона 031/863-866; е-маил: zivko.nikolic@dlhe.rs 

 Илија Севић број телефона 031/863-866 е-маил: ilija.sevic@dlhe.rs 

За правна питања:  

 Наташа Поповић, број телефона 031/590-900; е-маил: natasa.popovic@dlhe.rs 

 

  

                                                                         Комисија за ЈНМВ/2100/0304/2015 
 

          ______________________ 
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