ИНТЕРНО

Наручилац

ПД '' Дринско – Лимске ХЕ '' д.о.о. Б. Башта
Огранак ХЕ „Зворник“ Мали Зворник

Адреса

Краља Петра I бр. 40

Место

15318 Мали Зворник

Заводни
број Позива
Датум
На основу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/12), Закона о
отклањању последица поплава у Републици Србији (Сл. гласник РС број 75/2014),
Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању државног програма обнове
оштећених електроенергетских објеката за производњу електричне енергије и
набавке угља за потребе термоелектрана (Сл. гласник РС број 112/2014) и Одлуке
о покретању поступка, Директор ПД ''Дринско – Лимске ХЕ'' д.о.о. Бајина Башта
Вам доставља:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE
у отвореном поступку
за ЈН ОПП – ЗВ 98/2014- ''Санације приступног пута, замена цевовода Ø 600мм
и Ø400мм са израдом АБ потпорног зида „ (тачка 3.3, 4 и 5 - ХЕ ''Зворник'' из
Уредбе)
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ПД '' Дринско – Лимске ХЕ '' д.о.о. Бајина Башта,
Огранак ХЕ „Зворник“ Мали Зворник
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Краља Петра I бр. 40, 15318 Мали Зворник.
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.dlhe.rs

Предметна Јавна набавка се спроводи у у отвореном поступку
Предмет Јавне набавке су радови.
КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ЈН ОПП – ЗВ 98/2014:
Јавна Набавка број ЈН ОПП – ЗВ 98/2014 ''Санације приступног пута, замена
цевовода Ø 600мм и Ø400мм са израдом АБ потпорног зида „ (тачка 3.3, 4 и 5 ХЕ ''Зворник'' из Уредбе), обухвата следеће послове:
Припремање подлоге и асвалтирање прилазног пута на оштећеном делу, са израдом
крила на мосту ка Машинској згради МХЕ, санација крила на низводној страни
водозахвата „Дејановац“, затрпавање откривеног дела цевовода Ø 600мм и Ø400мм
дуж трасе до Машинске зграде, а према условима на терену, и израда АБ потпорног
зида уз далеководни стуб, бетоном МБ 25, са постављањем мреже барбокана( ПВЦ
цеви Ø 50мм).
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Назив и ознака из општег речника набавки
 Назив – ''Санације приступног пута, замена цевовода Ø 600мм и
Ø400мм са израдом АБ потпорног зида „ (тачка 3.3, 4 и 5 - ХЕ
''Зворник'' из Уредбе)


Ознака Грађевински радови- шифра 45000000.

Понуда се доставља на адресу: ПД "Дринско – Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта, Огранак
ХЕ „Зворник“ Мали Зворник, Краља Петра I бр. 40, 15318 Мали Зворник, у
затвореној коверти са назнаком: "НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку број ЈН ОПП

– ЗВ 98/2014 ''Санације приступног пута, замена цевовода Ø 600мм и Ø400мм
са израдом АБ потпорног зида „ (тачка 3.3, 4 и 5 - ХЕ ''Зворник'' из Уредбе), а
на полеђини навести назив Понуђача, адресу, број телефона и контакт особу
Понуђача.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана слања Позива за подношење
понуде и објављивања Обавештења о Покретању отвореног поступка на Порталу
ЈН, тј. крајњи рок за подношење понуде је 01.12.2014. године до 10:00 часова.
Отварање Понуда и преговарање је јавно. Понуде ће се отварати у 10:30 часова
последњег дана за предају Понуда.
Отварање Понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца – Привредно друштво
''Дринско – Лимске ХЕ'' д.о.о. Бајина Башта, Огранак ХЕ „Зворник“ Мали Зворник,
Краља Петра I бр. 40, 15318 Мали Зворник.
Овлашћени представници Понуђача морају имати овлашћење које ће предати
Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда, да би могли активно
учествовати у поступку отварања, тако што могу давати евентуалне примедбе на
поступак отварања понуда, потписати и преузети Записник по завршеном поступку
отварања понуда.
Овлашћени Представници Понуђача који учествују у поступку отварања понуда
имају право да приликом отварања понуда изврше увид у податке из других
Понуда који се уносе у Записник о отварању понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања
понуде.
Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу ЈН и исту доставити
свим Понуђачима у року од три дана од дана њеног доношења.
Уколико нису испуњени услови за доделу уговора Наручилац ће донети Одлуку о
обустави поступка предметне Јавне набавке и исту доставити Понуђачима у року
од три дана од дана њеног доношења.
Контакт особе:
За техничка питања:

Митар Игњатовић, број телефона 015/471-311; e-mail:mitar.ignjatovic@dlhe.rs
За правна питања:

Радован Тадић, број телефона 015/471-311; е-маил: radovan.tadic@dlhe.rs
Комисија за ЈН ОПП – ЗВ 98/2014
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