
 

Брпј: 63/2019 

Датум: 17.07.2019.                                                                                 Јавна набавка брпј: 1.3.5/2019 

На пснпву члана 55, 57, и 60. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС брпј 124/2012, 

14/2015, 68/2015,) упућује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
У птвпренпм  ппступку јавне набавке  

 

Назив и адреса Наручипца : Енергетика д.п.п. , Кпспвска 4А, 34000 Крагујевац 

Врста Наручипца: Правнп лице пснпванп у циљу задпвпљаваоа пптреба у ппштем интересу кпје 

нема индустријски или тргпвински карактер 

Интернет страница Наручипца: www.energetika –kragujevac.com 

Врста ппступка јавне набавке: Отвпрени ппступак  

Брпј партија: ппступак је пбликпван у 5 партија  

ПАРТИЈА 1- Санација крпва изнад канцеларија „СЗИБ“ 

ПАРТИЈА 2- Санација крпва изнад „Уклппнице“  

ПАРТИЈА 3- Санација крпва изнад „Наугљаваоа“ 

ПАРТИЈА 4- Санација крпва изнад управне зграде на матичнпј лпкацији 

ПАРТИЈА 5- Санација крпвнпг ппкривача пбјекта трафп станице ТS110  

Брпј јавне набавке: 1.3.5/2019 

Врста предмета јавне набавке: радпви 

Предмет јавне набавке: УСЛУГЕ САНАЦИЈЕ 

Назив и пзнака из ппштег речника набавке: Грађевински радпви –ОРН 45000000  

Кпнтакт служба: Служба за јавне набавке, е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com ,  

Факс:   034/304-783 

Кпнкурсну дпкументацију мпжете преузети у електрпнскпм фпрмату са интернет странице 

Наручипца: www.energetika-kragujevac.com , кап и на Ппрталу јавних набавки, интернет адреса: 

http://portal.ujn.gov.rs/ 

 

1. Критеријум за пцену ппнуда: Најнижа ппнуђена цена 

- Рпк плаћаоа: Плаћаое радпва  наручилац ће извршити на текући рачун ппнуђача , у 

рпку пд 20-45 дана пд дана  извршеоа радпва и  издаваоа  исправнпг рачуна. 

- Рпк за извршеое радпва :  за Партију 1 је  максималнп 10 дана , за Партију 2 и 

Партију5  је  максималнп 20 дана , за Партију 3 је  максималнп 30 дана  и за Партију 4 

је  максималнп 15 дана пд дана упућиваоа писанпг захтева наручипца.  

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

           PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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- Гаранције за све партије  : минималнп 60  месеци пд тренутка кпмплетнпг извршеоа 

радпва   

- Рпк важеоа ппнуде:  не краћи пд 60 дана 

 

2. Правп на учешће у ппступку јавне набавке има ппнуђач акп испуоава Обавезне услпве из 

члана 75. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 124/2012, 14/2015, 

68/2015, 14/2015, 68/2015): 

• да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (члан   

75. став 1. тачка 1. Закона), 

• да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривичних дела кап 

чланпви прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривична дела прптив 

привреде, кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа 

мита, кривичнп делп преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона), 

• да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на оенпј теритприји (члан 75. 

став 1. тачка 4. Закона), 

•да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне 

набавке,акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм (члан 75. став 1. тачка 5 

Закона) – у предметнпј набавци није пптребна, 

• да ппштује пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду, 

заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да му није изречена 

мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа ппзива за 

ппднпшеое ппнуда (чл . 75. став 2. Закона). 

 

3. Ппнуђач ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену такп да се приликпм 

птвараоа ппнуда мпже са сигурнпшћу утврдити да се први пут птвара, неппсреднп или 

путем ппште на адресу Наручипца: Енергетика д.п.п. Кпспвска 4А, 34000 Крагујевац - За 

службу јавних набавки, са назнакпм: “Ппнуда за јавну набавку - УСЛУГЕ САНАЦИЈЕ 

1.3.5/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“.  

На пплеђини кпверте (ппшиљке) треба навести назив и адресу ппнуђача. 

Ппнуда се сматра благпвременпм акп је Наручилац исту примип дп 19.08.2019. 

гпдине дп 10:00 часпва. 

Неблагпвременпм ппнудпм ће се сматрати пна ппнуда кпју је Наручилац примип 

накпн истека рпка за ппднпшеое ппнуда. 

Неблагпвремене ппнуде кпмисија за јавну набавку Наручипца ће, пп пкпнчаоу 

ппступка птвараоа ппнуда, вратити нептвпрене ппнуђачу  са назнакпм да су ппднете 

неблагпвременп. 

 

4. Отвараое ппнуда ће се пбавити јавнп, пп истеку рпка за ппднпшеое ппнуда, дана 

19.08.2019.гпдине у 10:30 часпва, на адреси Наручипца. 

                             Отвараое ппнуда је јавнп и мпже им присуствпвати свакп заинтереспванп лице. 



  У ппступку птвараоа ппнуда активнп мпгу учествпвати самп пвлашћени    

представници ппнуђача. 

Представник ппнуђача дужан је да дпстави уреднп пверенп пвлашћеое за учествпваое у 

птвараоу ппнуда.  

 

5. Ппнуђач кпји ангажује ппдизвпђача, дужан је да у свпјпј ппнуди наведе прпценат укупне 
вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђачу (не сме бити већи пд 50%) кап и деп 

предмета набавке кпји ће извршити прекп ппдизвпђача.  

 
6. Рпк у кпме ће Наручилац  дпнети Одлуку у вези са пвпм јавнпм набавкпм је 25 дана пд 

дана јавнпг птвараоа ппнуда. 

 

7. Сву кпмуникацију са заинтереспваним лицима и ппнуђачима пбавља Службеник за јавне 

набавке, у времену пд 08 дп 15 часпва, факс: 034/304-783, e-mail: jnabavka@energetika-

kragujevac.com 
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