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Позив за достављање појединачних понуда
1. Детаљи финансирања
Наручилац, поменут у тексту изнад, намерава да користи део средстава зајма / бесповратних
средстава којима управља Европска банка за обнову и развој (Банка), за трошкове уговора поменутих
у тексту изнад.
Додатни подаци о финансирању:
100% зајам од EBRD-а

2. Подаци о процедури набавке
Уговори подлежу принципима и правилима јавних набавки Банке, и отворени су за учешће за фирме
из свих земаља, осим уколико није другачије наведено у конкурсној документацији.
Врста уговора и начин набавке су наведени у тексту изнад. Целовит опис поступка набавке доступан
је у документацији која је бесплатна у ECEPP-у.
Документација садржи информације као што су: детаљни технички и финансијски захтеви; све
информације о лотовима; очекивани исход; подобност и услови квалификације; датум почетка
реализације уговора; планирано трајање уговора; сваки захтев за одговор; остале релевантне
информације.
Ова процедура набавке спроводиће се кроз EBRD-ов портал за е-набавке Наручиоца (ECEPP).
Потенцијални учесници могу приступити процедурама набавке кликом на доњу везу, или на дугме
„Могућност приступа“ (ако ово обавештење виде на ECEPP-у). Регистровани учесници се могу одмах
пријавити, и приступити документацији, а нерегистровани учесници то могу учинити након што изврше
кратку регистрацију.
https://ecepp.ebrd.com/respond/BKF59VF67M
Остали подаци
Нема додатних података.
4. Адреса Наручиоца
Адреса наручиоца је информативног карактера. У циљу регистрације ваше заинтересованости,
приступите документацији користећи се доступним везама. Учесници морају да користе ECEPP
центар за комуникацију са наручиоцем.
Драган Милошевић
Град Београд - Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6
11000 Београд
Србија
Тел. +381 11 321 62 19
Email: dragan.milosevic@beograd.gov.rs

Напомена: Позив за достављање понуда за предметну набавку објављен је дана 17.06.2021. године
на Порталу ЕБРД за набавке, под референтним бројем ECEPP ID: 13799909.
Линк ка Порталу ЕБРД за набавке је: https://ecepp.ebrd.com

