ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА
БЕОГРАД д.о.о.

БЕОГРАДЧВОР

11040 Београд, Савски венац, С. Филиповића 45

Телeфони: 2648-431 и 3690-483; Факс: 3690-489; E-mail: beocvor@beogradcvor.rs;
Текући рачун: 160-217405-89; Матични број: 07012446; ПИБ: 101511496; Поштански фах:378
Број: ЈН/2019-7-29
Датум: 05.03.2019. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о.

Адреса наручиоца:

Стјепана Филиповића број 45, 11040 Београд,

Интернет страница наручиоца:

www.beogradcvor.rs

Врста поступка јавне набавке:

Јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Радови

Опис предмета набавке:

Радови на реконструкцији осветљења скретничких подручја
железничке станице Београд Центар – Прокоп

Редни број набавке:

7/2019
– радови на постављању електричних инсталација
и електро-монтажни радови

Ознака из општег речника набавке: 45311000
Место извођења радова:

Железничка станица Београд Центар - Прокоп

Рок за извођење радова:

До 90 календарских дана

Увид и преузимање конкурсне документације:

Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет сајту Наручиоца www.beogradcvor.rs
Критеријум за оцењивање понуде:

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност ће имати
понуда са краћим роком за извођење радова.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуде се морају доставити најкасније до 19.03.2019. године, до 12.00 часова, поштом или
непосредно на адресу Наручиоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА
БЕОГРАД Д.О.О. 11040 Београд, ул. Стјепана Филиповића бр. 45.
Понуде доставити у затвореној и печатом овереној коверти, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији осветљења скретничких подручја
железничке станице Београд Центар – Прокоп, ЈН број 7/2019, – НЕ ОТВАРАТИ “.
Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се обавити јавно, последњег дана рока за доставу понуда 19.03.2019.
године у 12.30 часова и то на адреси Наручиоца: Предузеће за изградњу железничког
чвора Београд д.о.о., 11040 Београд, ул. Стјепана Филиповића 45.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања, мора предати писано
пуномоћје за учешће у поступку отварања, издато на меморандуму, оверено печатом и
потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Контакт служба:

Служба за техничке послове, beocvor@beogradcvor.rs
радним даном од 08.00 – 16.00 часова.
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