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   Јавно 

 

Наручилац 
ПД  „Дринско – Лимске ХЕ“ д.о.о. Бајина Башта 

ХЕ „Електроморава“ Чачак 

Адреса Господар Јованова 24 

Место 32000 Чачак 

Број позива 3/4 

Датум 30.06.2015. 

                      
 На основу члана 55. и 60. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. Републике 
Србије број 124/2012) и одлуке директора о покретању поступка јавне набавке, број 
ЈН ВВ ЕМ 3/2015, наручилац ПД „Дринско - Лимске ХЕ“ д.о.о. Бајина Башта, ХЕ 
„Електроморава“ Чачак  
 

О Б Ј А В Љ У Ј Е  
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке добара, број ЈН ВВ ЕМ 3/2015 
   

Назив наручиоца: Привредно друштво „Дринско – Лимске хидроелектране“ д.о.о. 
Бајина Башта, ХЕ „Електроморава“ Чачак  

Адреса наручиоца: Господар Јованова 24, 32000 Чачак 

Интернет страница наручиоца: dlhe.rs (сајт у припреми, и тренутно није могуће 
објављивање позива на наведеном сајту). 

Предмет јавне набавке: Набавка три нова трансформатора  сопствене потрошње 
35kV/0,4kV, 250kVA, за потребе ХЕ „Електроморава“ Чачак 
 

Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка у отвореном поступку 

Врста предмета јавне набавке: добра 

Опис јавне набавке: 

Детаљан опис наведених добара дат је у спецификацији и техничким 
карактеристикама добара, који је саставни део конкурсне документације. 
 

Назив и ознака из општег речника набавки:  
 

Шифра: шифра 31170000 – Трансформатори 
 

Критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци је: најнижа понуђена цена 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
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Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на 
порталу Управе за јавне набавке, а иста се може преузети и лично на адреси: 
Привредно друштво „Дринско – Лимске ХЕ“ д.о.о. Бајина Башта, огранак ХЕ 
„Електроморава“ Чачак, улица Господар Јованова 24, 32000 Чачак. 

Понуде се достављају на адресу: ПД „Дринско – Лимске ХЕ“ д.о.о. Бајина Башта,  
ХЕ „Електроморава“ Чачак, улица Господар Јованова 24, 32000 Чачак, у затвореној и 
неоштећеној  коверти или кутији, са назнаком: Не отварати - Понуда за јавну 
набавку у отвореном поступку број ЈН ВВ ЕМ 3/2015 - Набавка три нова 
трансформатора сопствене потрошње 35kV/0,4kV, 250kVA,  а на полеђини 
навести назив понуђача, адресу, број телефона и контакт особу понуђача. 
 

Рок за подношење понуде је 31.07.2015. године до 09,00 часова.  

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дана 31.07.2015 године у 09,15 
часова, у просторијама наручиоца – ПД „Дринско – Лимске ХЕ“ д.о.о. Бајина Башта, 
ХЕ „Електроморава“ Чачак, улица Господар Јованова 24, канцеларија број 4. 
Овлашћени представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати 
комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда и само они могу активно 
учествовати у поступку отварања понуда, тако што могу давати евентуалне 
примедбе на поступак отварања понуда, потписати и преузети записник о 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 оквирном року од 20 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 и исту доставити свим понуђачима у року од три 
дана од дана њеног доношења.   
 

 

 

Контакт особе: 

 

 За техничка питања:  Пајевић Ђорђе, телефон: 032 221 735  

e-mail: djordje.pajevic@dlhe.rs  

 За правна питања:  Вранеш Бобо, телефон: 032 226 198 

     e-mail: bobo.vranes@dlhe.rs 
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