
  
 
               

             ИНТЕРНО 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

На основу члана 55. и 60. Закона о 
јавним набавкама (Сл. гл. Републике Србије број 124/2012) и Oдлуке Директора о 
покретању  поступка ЈНМВ ПД ББ 48-1/2015, ЈП ЕПС Београд, Огранак ''Дринско - Лимске 
ХЕ'' Бајина Башта објављује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 

у поступку Јавне набавке мале вредности 
за ЈНМВ ПД ББ 48-1/2015, набавка добара  

        ''Набавка моторних уља за потребе Огранка ДЛХЕ'' - ХЕ „Бајина Башта“ 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈП ЕПС Београд, Огранак ''Дринско - Лимске ХЕ'' Бајина Башта.  

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Трг Душана Јерковића број 1., 31250 Бајина Башта. 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.eps.rs (сајт у припреми, тако да тренутно није 
могуће објавити Позив на наведеном сајту). 

Предметна Јавна набавка се спроводи у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ.  

Предмет Јавне набавке су ДОБРА. 

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ЈНМВ ПД ББ 48-1/2015 – Предмет јавне 

набавке ЈНМВ ПД ББ 48-1/2015 је ''Набавка моторних уља за потребе Огранка ДЛХЕ'' - 

ХЕ „Бајина Башта“.  

Детаљан опис, техничке карактеристике и количина дати су у Обрасцу број 6. Конкурсне 
документације (Образац структуре понуђених цена и техничке карактеристике).  
 

Назив и ознака из општег речника набавки  

 Назив – ''Набавка моторних уља за потребе Огранка ДЛХЕ'' - ХЕ „Бајина Башта“ 

 Ознака – Моторна уља 

 Шифра – 9211100 

 
Предметна Јавна набавка није обликована по ПАРТИЈАМА. 
 
Критеријум за доделу Уговора у предметној Јавној набавци, је најнижа понуђена цена уз 
испуњење обавезних услова и техничких захтева. 

Резервни критеријум: У случају да постоје две или више Понуда са истом ценом, 
Наручилац ће извршити доделу Уговора, односно предност дати Понуђачу који понуди 
краћи рок испоруке. 

 
Наручилац 

ЈП ЕПС БЕОГРАД   Огранак 
''Дринско – Лимске ХЕ'' 

Бајина Башта 

   
Адреса 

Трг Душана Јерковића бр. 1 

 
Место 

31250 Бајина Башта 

Заводни  
број Позива 

 

 
Датум 
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Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на Порталу 
Управе за јавне набавке Републике Србије и иста се може преузети лично на адреси: 
Привредно друштво ''Дринско – Лимске ХЕ'' д.о.о. Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 
број 1 - канцеларија Милутина Симића, број 254.  

Понуде се достављају на адресу: ЈП ЕПС Београд, Огранак "Дринско – Лимске ХЕ" 

Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1., у затвореној коверти са 

назнаком: "НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку број ЈНМВ ПД ББ 48-1/2015   – 

''Набавка моторних уља за потребе Огранка ДЛХЕ'' - ХЕ „Бајина Башта“, а на 

полеђини навести назив Понуђача, адресу, број телефона и контакт особу Понуђача. 

Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања Позива за подношење 

понуде 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 14.09.2015. године до 10:00 часова.   

Отварање Понуда је јавно. Понуде ће се отварати у 11:00 часова последњег дана за 
предају Понуда.   
Отварање Понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца – Привредно           друштво 
''Дринско – Лимске ХЕ'' д.о.о. Бајина Башта, Трг Душана Јерковића бр. 1., у сали на III 
спрату.  
 
Овлашћени представници Понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за 
јавну набавку 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 предметне Јавне набавке и исту доставити свим Понуђачима у року од три дана 
од дана њеног доношења.   

 

Контакт особе: 

За техничка питања:  

Тривун Вучетић,  
број телефона 031/590-950;  
e-mail: trivun.vucetic@dlhe.rs 

                     За општа питања контакт особа је:  
                            Милутин Симић 
                            број телефона 031/590-936  

                    e-mail: milutin.simic@dlhe.rs 
 
                                                                             

  Комисија за ЈНМВ ПД ББ 48-1/2015 
 
          _______________ 
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