На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набвкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012)
ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево
Електродистрибуција Крушевац
Косанчићева 32 , 37000 Крушевац
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку број Т 613/2015 КШ за јавну набавку услуга
„Услуге изараде печата, факсимаила, кључева, плочица за обележавање ТС, натписа за врата
и типске правце и сл“

Ознака из општег речника набавки: 79800000
Право учешћа у отвореном поступку јавне набавке имају свa домаћа и страна правна и физичка лица,
која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће из члана 75. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр. 124/2012). Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин
предвиђен чланом 77. наведеног Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који
се доказује испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.
Процењена вредност јавне набавке 300.000,00 динара
Заинтересовани понуђачи могу се упознати са садржином конкурсне документације и исту преузети на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.elektrosrbija.rs.
Понуде са комплетно захтеваном документацијом обавезно доставити затворене и на омоту написати:
"Не отварај - понуда за јавну набавку услуга – „Услуге изараде печата, факсимаила, кључева,
плочица за обележавање ТС, натписа за врата и типске правце и сл“, Т – 613/2015 КШ.
На полеђини омота написати:
- назив и адресу понуђача,
- телефон и факс понуђача и
- име лица за контакт именованог од стране понуђача.
Понуде слати на адресу Наручиоца: ПД "Електросрбија" д.о.о. Краљево, Електродистрибуција
Крушевац, Косанчићева 32, Крушевац, Служба за комерцијалних послова.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки.
Благовременим се сматрају понуде приспеле Наручиоцу до 9.45 часова последњег дана истека рока за
подношење понуда.
Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан, сматраће се благовременом понуда
примљена код Наручиоца првог наредног радног дана до 9.45 часова.
Понуде приспеле после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за подношење понуда у 11 часова у
просторијама Наручиоца у Крушевцу, ул. Косанчићева 32 - Велика сала у Управној згради.
Уколико рок пада у нерадни дан, отварање понуда обавиће се првог наредног радног дана у 11 часова.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом
отварања понуда.
Најповољнија понуда ће бити изабрана применом критеријума најнижa понуђена цена у складу са
чланом 85. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012) који се заснива на
најнижој цени као једином критеријуму.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наведену Одлуку
Наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 3 дана од дана њеног доношења.
Особа за контакт: Сузана Белоица број телефона 037/413-064,
факс 037- 428-752, e - mail: suzana.beloica@edkrusevac.rs

Директор Огранка
Саша Стефановић, дипл.ел.инж.

