На основу чл. 32. и чл. 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012) и на основу Одлуке бр. ИН 733/15 од 06.08.2015. године, о покретању
поступка јавне набавке ВЈН 06/15, Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Булевар Арсенија
Чарнојевића бр.110, Београд,
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЈН 06/15

1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца:Грађевинска дирекција Србије д.о.о,
Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд. Интернет страница наручиоца:
www.gds.rs
2. Врста наручиоца: привредно друштво
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
4. Опис предмета јавне набавке: Набавка, испорука и уградња делова и елемената
покрадених и хаварисаних циркулационих пумпи у топлотним подстаницама у
објектима 1В, 1Д, 1Ђ, 2А, 2Б, 2Е, 3А и 3Б на локацији стамбено-пословног
комплекса „Степа Степановић“ у Бeограду, које се у грејној сезони 2015/2016
предају на управљање ЈКП „Београдске електране“. Ознака у општем речнику
набавки:
Шифра – 42122000-0 Пумпе
5. Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена
6. Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет адреса где је
Конкурсна документација доступна:. Конкурсна документација се може
преузети у просторијама Наручиоца, на адреси: Грађевинска дирекција Србије
д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, радним данима у времену од
9,00 до 15,00 часова. Интернет адреса где је Конкурсна документација
доступна: на порталу јавних набавки, интернет страни Наручиоца www.gds.rs
7. Начин подношења понуде: Понуда мора у целини бити припремљена у складу са
овим позивом и Конкурсном документацијом за јавну набавку. Понуде се подносе
на обрасцима Конкурсне документације, у запечаћеној коверти са назнаком:
Понуда за јавну набавку у отвореном поступку ВЈН 06/15– НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте обавезно назначити пословно име и адресу понуђача.
8. Рок за подношење понуда је 07.09. 2015. године, до 10,00 часова.
9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је 07.09. 2015. године у
10,30 часова у просторијама Наручиоца у Београду у ул. Булевар Арсенија
Чарнојевића бр. 110, Београд - Нови Београд. Отварање понуда је јавно и врши се
по времену пријема, од најраније до најкасније пристигле понуде.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Отварању понуда присуствују овлашћени представници
понуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом
пуномоћја потписаног и овереног од стране овлашћеног лица понуђача Комисији за
јавну набавку или службенику за јавне набавке, непосредно пре почетка отварања
понуда.
11. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Рок за доношење одлуке о додели
уговора је до десет дана од дана отварања понуда.
12. Лице за контакт: Миодраг Таназовић, дипл.инж.маш. тел. 064/815-3004,
Александар Ђинђић, дипл.инж.маш, тел. 064/815-3076 и Мома Калић,
дипл.правник, тел. 064/815-3046, радним даном од 09,00 до 15,00 часова.
13. Овај позив је објављен дана 07.08.2015. године на Порталу јавних набавки и
интернет страни Наручиоца.

