
На основу члана 60.став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени  гласник  
Републикe Србије“ бр.124/12, 14/2015 I 68/2015) Јавно водопривредно предузеће ,,Београдводе“, 
Београд, ул. Светозара Ћоровића бр. 15, објављује 

 

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
 

У КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУ 
 

Електромашински радови, број јавне набавке КР-I-27/18 
 

 

1. Наручилац: Јавно водопривредно предузеће ,,Београдводе“, Београд, ул. Светозара 
Ћоровића бр.15, интернет страница www.beogradvode.co.rs,  на основу члана 34. став 2) 
Закона о јавним набавкама, позива сва заинтересована лица да у складу са Законом, 
конкурсном докуметацијом и позивом за подношење пријава за предметну јавну набавку, 
који је објављен на Порталу УЈН и града Београда, дана 30.05.2018. године, поднесу 
пријаве за учешће у  квалификационом поступку. 

2. Врста наручиоца: Јавно предузеће – локална самоуправа 

3. Врста поступка: квалификациони поступак – подношење пријава за признавање 
квалификације. 

4. Врста предмета: радови 

5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, место извршења 
радова: Електромашински радови, ,,Електроинсталатерски радови на опреми за 
испумпавање - 45317100“ и ,,Машинске инсталације – 45350000“- електромашински 
радови на триторији града Београда. 

6. Рок за који се кандидатима признаје квалификација: 3 године рачунајући од дана 
доношења одлуке о признавању квалификације.  

7. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на 
Порталу јавних набавки на интернет адресама www.portal.ujn.gov.rs. или 
https://nabavke.beograd.gov.rs. или www.beogradvode.co.rs, 

 
8. Начин и рок за подношења пријаве: Пријаву доставити до 02.07.2018.године до 10,00 

часова, на адреси ул.Светозара Ћоровића бр.15 на писарници на првом спрату или поштом, 
у затвореној коверти овереној печатом, са напоменом:  
,,ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУ- 
Електромашински радови – број јавне набавке КР-I-27/18 - „НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте обавезно навести назив Понуђача, адресу, број телефона и факса, као 
и име особе за контакт. 



Уколико пријава није запечаћена и обележена на захтеван начин, Наручилац није 
одговоран за преурањено отварање пријаве или за њене евентуалне недостатке. 

Пријава се сматра благовременом ако је пристигла на писарницу на адресу Наручиоца до 
дана и часа одређеног у овом позиву, без обзира на начин на који је послата. 

9. Услови за признавање квалификације: Пријаве се припремају и подносе у складу са 
законом, конкурсном документацијом  и позивом за подношење пријава. Право учешћа, у 
предметном поступку јавне набавке, имају сва заинтересована правна или физичка лица 
која у пријави поднесу доказе о испуњавању  услова из члана 75. и 76. ЗЈН у складу са 
чланом 77. ЗЈН и конкурсном документацијом. Подносилац пријаве је дужан да на начин 
одређен конкурсном документацијом достави, попуњене, оверене печатом и потписане од 
стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, обрасце садржане у конкурсној 
документацији, сходно статусу (самостална пријава, пријава од стране групе подносиоца 
пријаве, пријава са подизвођачем). Подносилац пријаве, који је самостално поднео пријаву, 
не може истовремено да учествује у заједничкој пријави или као подизвођач. 

10. Време и место отварања пријава: Пријаве се отварају јавно, 02.07.2018. у 10,15 часова у 
просторијама Наручиоца на другом спрату у сали за састанке. Представници подносиоца 
пријава, који желе да учествују у јавном отварању пријава, дужни су да пре почетка 
отварања пријава поднесу комисији за јавне набавке, пуномоћје за учествовање у поступку 
отварања у име и за рачун подносиоца пријаве, које је оверено печатом и потписаног од 
овлашћеног лица подносиоца пријаве, а у противном могу присуствовати као јавност без 
права на активно учешће (стављање приговора, потписивање записника и др.). 

11. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о признавању квалификације: 

Одлуку о признавању квалификације Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања пријава. Наведену одлуку Наручилац ће доставити свим подносиоцима пријава у 
року од 3 дана од дана њеног доношења и истовремено ће се објавити на Порталима и 
интернет страници Наручиоца. 

12. Особа за контакт која ће пружити: Особа за контакт је Ненад Маринковић, дипл. 
елек.инж. тел. 069/814-5703 факс 011-3229-155 лок.222. 

 

 

 

 

 


