
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: Жикице Јовановића Шпанца бр.21 Врање
	Text3: www.jugoistok.com
	Text7: 
	Text8: 
	Text12: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена
	Text13: Портал јавних набавки Републике Србије и интернет адреса наручиоца www.jugoistok.com
	Text14: Пореска 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, Огранак ЕД Врање
	Text15: Понуду доставити на адресу: ПД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О.,  Огранак Врање, ул. Жикице Јовановића Шпанца бр.21 (одељењу за набавке и уговоре), са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара: кабловски вод "Џеп-Момин Камен", В-ЈНОП бр.1.1.381/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.06.2015. године до 12,00 часова. 
	Text16: Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана 04.06.2015. године у 12 часова и 15 минута, у просторијама Наручиоца, на адреси ПД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. Ниш, огранак  Врање, 17500 Врање,  ул. Жикице Јовановића Шпанца бр.21 у сали за састанке на задњем спрату управне зграде.
	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:  Контакт: Одељење за набавке и уговоре, тел/факс: 017/421-318 лок 217, за технички део Дејана Стошић, дипл.ел.инж., број телефона 017/421-318 лок.241, факс  017/424-986,  e-мail:dejana.stosic@jugoistok.coм. Све додатне информације у вези са овим јавним позивом могу се добити сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.
	Text20: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Dropdown3: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Text6: 
	Text4: Набавка добара: кабловски вод "Џеп-Момин Камен", В-ЈНОП бр.1.1.381/15(ознака предмета набавке из Општег речника набавки: 31321220 - средњенапонски каблови)
	Text5: Није обликован по партијама


