
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом 
поступку:

Врста поступка:

Време за које се признаје квалификација (од - до):



Начин преузимања конкурсне документације, односно адресa интернет странице где 
је конкурсна документација објављена:

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку:

Остале информације:

Лице за контакт:


	Blank Page

	Text1: ЈВП ,,Београдводе"
	Text2: Светозара Ћоровића бр.15 , Београд  
	Text3: www.beoradvode.co.rs
	Dropdown1: [Јавна предузећа-локална самоуправа]
	Dropdown2: [Радови]
	Text10: Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки са интернет адресе www.portal.ujn.gov.rs или https://nabavke.beograd.gov.rs или са интернет странице Наручиоца www.beogradvode.co.rs
	Text11: Слободан Стојчић, дипл.грађ.инж., е-mail: јавне.набавке@beogradvode.co.rs.
	Text12:  Листа кандидата  донета на основу Одлука о признавању квалификације број 3071/7 од 24.09.2019. године , 3071/7а од 27.03.2020. године, 3071/7б од 24.09.2020. године и 3071/7в од 24.03.2021. године je остала иста:1.VPD „GORNјI BANAT“ D.O.O из Кикинде, Краља Петра I бр.54 са чланом заједничке понуде: ,,RANKOVIĆ COMMERCE“ D.O.O из Београда-Лазаревац, ул. Воке Савића бб;2. VPD ,,HIDROSREM“ из Сремскe Митровицe, ул. Променада бр.13 са члановима заједничке понуде: ,,REGULACIJE” D.O.O из Сремске Митровице, ул. Променада бр.13 и ,,SREMPLAN“ D.O.O. из Сремске Митровице, ул. Марка Аурелија бр.11;3. „MIP GRADING“ DOO из Обреновца, ул. Саве Ковачевића бр.3 са чланом заједничке пријаве: „MAŠINOKOP“ DOO из Шапца, ул. Далматинска бр.16; 4.  „PIM HIDROINŽENJERING“ DOO из Београда, Гаврила Принципа 22а са члановима заједничке понуде: „HIDROMONTAŽA“ D.O.O из Београда, Јужни Булевар 144/218 и DOO „GRADIS“ из Чачка, ул.Топличка 33; 5. GP „GRADITELJ NS“ D.O.O из Новог Сада, Руменички пут бр.2 са члановима заједничке пријаве: „HIDROGRAĐEVINAR“ A.D из Сремске Митровице, Променада 13; SAVA DOO, из Сремске Митровице, ул. Променада бр.13 и „KLM INŽENJERING TM“ DOO из Новог Сада, ул. Толстојева бр.15;6. „GRADCOOP“ DOO из Београда, ул. Карађорђева бр.120 са члановима заједничке пријаве: „HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ AD из Београда, ул. Ускочка бр.8 и „PLAN CENTAR“ DOO из Београда, ул. Алексе Ненадовића бр.10;7. „WETRICOM“ DOO из Београда, Др Ивана Рибара бр.87 са чланом заједничке пријаве: „АNK HIDROSISTEM“ DOO из Старе Пазове, ул. Змај Јовина бр.10;8.  "BMD BAU" DOO из Београда, ул. Др Зоре  Илић -Обрадовић бр. 8/ 3, матични број 20000511, ПИБ 103729378.
	Text8: За следеће ажурирање листе кандидата, Пријава се подноси у затвореној коверти у складу са условима из конкурсне документације лично на адресу Наручиоца или путем поште, најкасније до 11,00 часова 24.03.2022. године. Комисија ће приступити отварању пријава у 11,15 часова 24.03.2022. године  у сали за састанке на  другом спрату на адреси Наручиоца./Позив за подношење пријава објављен је 01.08.2019. године на Порталу ЈН
	Dropdown3: [Квалификациони поступак]
	Text7: Датум наредног ажурирања листе кандидата у квалификационом поступку биће 24.03.2022. године а рок за подношење пријава до 11,00 часова истог дана. 
	Text5: Грађевински радови у водопривреди, назив и ознака из општег речника набавки ,,грађевински радови - 45000000“, број јавне набавке КР-I-31/19.
	Text6: Квалификација се признаје за период од 24.09.2021 - 24.09.2022. године


