
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

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: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 


	Blank Page

	Text2: Бул. Зорана Ђинђића бр.46 а
	Text3: www.jugoistok.com
	Text7: 
	Text8: 
	Text12:  Врста Критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
	Text13:   Портал јавних набавки Републике Србије и интернет адреса www.jugoistok.com
	Text14: ореска управа Републике СрбијеСава Машковић 3-5,11000 Београд, Република Србија http://www.poreskauprava.gov.rsПореска управа Републике Србије-Центар за велике пореске обвезникеКраља Милана 5,11000 Београд,Република Србија http://www.еуправа.gov.rs/еuslugeЗавод за социјално осигурањеБулевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република Србија http://www.zso.gov.rs/index.htmMинистарство рада, запошљавања и социјалне политикеНемањина 11, 11000 Београд, Република Србија http://www.minrzs.gov.rsНишавски управни округ-инспекција радаСтрахињића Бана 3, 18000 Ниш, Република Србија http://www.nis.okrug.gov.rs/inspekcija-rada-23-c42-content.htmМинистарство енергетике,развоја и заштите животне срединеНемањина 22-26,11000 Београд,Република Србија http://www..sepao.merz.gov.rs/Aгенција за заштиту животне срединеРужа Јовановић 27а,11160 Београд,Република Србија http://www..sepa.gov.rs/
	Text1: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша
	Text15: Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки Републике Србијепозива, рачунајући рок почев од првог наредног дана од дана објављивања. Благовременим понудама ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 12,00 часова последњег дана наведеног рока, односно 11.03.2015. године, без обзира како су послате, укључујући и понуде послате поштом. Уколико је последњи дан рока нерадни дан, рок истиче првог наредног радног дана.Понуда се подноси искључиво на преузетом обрасцу из конкурсне документације,  лично или поштом и са свим потребним прилозима, у назначеном року, у затвореној  коверти на  адресу наручиоца:„ЕПС ПД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О.  Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а  - 18000 Ниш“са назнаком ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА Н- ЈН БР. 34/14",као и са пуним називом, адресом, и телефоном понуђача, уписаним на супротној страни коверте.Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити само на поједине позиције.  Понуда са варијантама није дозвољена. Понуђач може поднети само једну понуду.Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
	Text16:  Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у седишту наручиоца у Нишу, Бул. др Зорана Ђинђића бр. 46а, 30 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки Републике Србије, односно истог дана, 11.03.2015. године, по истеку рока за подношење понуда , са почетком у 12,15 часова. 
	Text17:  Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача који су дужни комисији предати овлашћење за заступање понуђача, са назнаком броја овлашћења, непосредно пред почетак отварања понуда.
	Text18: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
	Text19: Драган Станковић, тел.064/83-13-110
	Text20: Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке. Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен. Понуђач незадовољан Одлуком о додели уговора има право поднети захтев за заштиту права, у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте одлуке. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев се може доставити непосредно, електронском поштом или факсом, у којим случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом, на адреси наручиоца. Уз захтев за заштиту права, подносилац захтева дужан је да поднесе и потврду о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара на рачун Буџета Републике Србије, на број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број: 97 50-016, са назнаком сврха уплате: ''републичка адинистративна такса''. Примерак захтева за заштиту права, подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане од предметне јавне наба
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Dropdown3: [Услуге]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Text6: 
	Text4: Опис предмета набавке:- Испитивање трафо уља ( 71610000 – Услуге испитивања и анализе састава и чистоће )- 
	Text5: 


