
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

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:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
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	Text2: Бул. Зорана Ђинђића бр.46 а, Ниш
Трг Ослобођења 37, Зајечар
	Text3: www.jugoistok.com
	Text7: 
	Text8: 
	Text12:  Врста Критеријума за доделу уговора је најнижа цена под једнаким условима.
 Максимални број пондера је задат на основу учесталости и обима извођења активности по одређеној позицији, за сваку партију понаособ.
Број освојених пондера по свакој позицији, за сваку партију,  се одређује количником најниже понуђене јединачне цене за одређену позицију и понуђене јединачне цене за исту позицију, помножен максималним бројем пондера за ту позицију, по понуди за одређену партију, без ПДВ-а.
Упуни број освојених пондера преставља збир освојених пондера по свим позицијама једног Понуђача, по понуди за партију за коју је понуда поднета, а до реализације финасијских средстава од 600.000,00 динара без ПДВ-а, по свакој партији посебно. 

Елементи критеријума на којима се заснива критеријум најнижа цена под једнаким условима су следећи:
- максималан број пондера освојен по једној партији за коју је поднета понуда
- Рок одзива и почетка радова: 2 сата од упућеног писменог обавештења од стране наручиоца
- Начин плаћања: 45 дана након пријема добата и радова од стране наручиоца и фактурисања.
- Гаранција: 2 године 

Максимални број пондера је задат на основу учесталости и обима извођења активности по одређеној позицији, за сваку партију понаособ.
Број освојених пондера по свакој позицији, за сваку партију,  се одређује количником најниже понуђене јединачне цене за одређену позицију и понуђене јединачне цене за исту позицију, помножен максималним бројем пондера за ту позицију, по понуди за одређену партију, без ПДВ-а.
Упуни број освојених пондера преставља збир освојених пондера по свим позицијама једног Понуђача, по понуди за партију за коју је понуда поднета, а до реализације финасијских средстава од 600.000,00 динара без ПДВ-а, по свакој партији посебно. 

Формула за израчунавање освијених пондера по свакој позицији а на основу понуђене јединечне за сваку позицију (цене изражене без ПДВ-а).
Број максималних пондера представља учесталост и обим извођења активности по одређеној позицији.
ЦП – понуђенеа јединична цена по позицији
МЦП – понуђена минимална јединачна цена по позицији
П – број пондера дефинисан за позицију

Број освојених пондера по позицији израчунава се:

(МЦП/ЦП) Х П = освојени број пондера за позицију

Укупни број пондера освојен по понуди за одређену партију добија се сабирањем освојених бројем пондера по свим позицијама, а за сваку партију понаособ, за коју је достављена понуда.

	Text13:   Портал јавних набавки Републике Србије и интернет адреса www.jugoistok.com
	Text14: Пореска управа Републике Србије
Сава Машковић 3-5,11000 Београд, Република Србија http://www.poreskauprava.gov.rs

Пореска управа Републике Србије-Центар за велике пореске обвезнике
Краља Милана 5,11000 Београд,Република Србија http://www.еуправа.gov.rs/еusluge

Завод за социјално осигурање
Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република Србија http://www.zso.gov.rs/index.htm

Mинистарство рада, запошљавања и социјалне политике
Немањина 11, 11000 Београд, Република Србија http://www.minrzs.gov.rs

Нишавски управни округ-инспекција рада
Страхињића Бана 3, 18000 Ниш, Република Србија http://www.nis.okrug.gov.rs/inspekcija-rada-23-c42-content.htm

Министарство енергетике,развоја и заштите животне средине
Немањина 22-26,11000 Београд,Република Србија http://www..sepao.merz.gov.rs/

Aгенција за заштиту животне средине
Ружа Јовановић 27а,11160 Београд,Република Србија http://www..sepa.gov.rs/




	Text1: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, Огранак Електротимок Зајечар
	Text15: Рок за подношење понуда је 40 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки Републике Србијепозива, рачунајући рок почев од првог наредног дана од дана објављивања. Благовременим понудама ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 30.09.2013. године до 11,00 часова последњег дана наведеног рока, без обзира како су послате, укључујући и понуде послате поштом. Уколико је последњи дан рока нерадни дан, рок истиче првог наредног радног дана.

Понуда се подноси искључиво на преузетом обрасцу из конкурсне документације,  лично или поштом и са свим потребним прилозима, у назначеном року, у затвореној  коверти на  адресу наручиоца:
ЕПС ПД ЈУГОИСТОК  Д.О.О.  , Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар
са назнаком ''НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА З ЈН БР. 06/13",
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:ПД ЈУГПОСТОК НИШ, Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова са добрима на инвестиционом одржавању круга Погона Зајечар, ЗЈН бр. 07/13 -  НЕ  ОТВАРАТИ” за Партије (навести број партије (а) за коју се понуда подноси.  Понуда  се  сматра  благовременом уколико  је примљена од стране наручиоца до датума назначеном на насловној страни конкурсне документације.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија, при чему је понуђач дужан да у понуди наведе (страна 5/180) да ли понуда односи на целокупну набавку или само за одређену партију.
У конкурсној документацији дат је образац понуде за сваку партију појединачно, тако да понуђач подноси понуду за сваку партију за коју је заинтерсеован, а понуда по свакој партији ће се посебно оцењивати.
- Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну партију или само на одређену партију.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
- Докази из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.
Испуњење додатних услова мора се испуњавати за сваку партију појединачно тако да докази о испуњењу додатних услова морају се поднети за сваку партију појединачно.  
- Средство финансисјког обезбеђења за озбиљност понуда мора се поднети за сваку партију посебно за коју је поднета понуда.
- Образац изјаве банке о намерама у вези издавања банкарске гаранције за добро извршење посла мора се поднети за сваку партију посебно за коју је поднета понуда.
- Образац изјаве банке о намерама у вези издавња банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року мора се поднети за сваку партију посебно за коју је поднета понуда.

У противном понуда ће бити оцењена као неодговарајућа.


Понуда са варијантама није дозвољена.
 Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Обавезан обилазак локације назначен на насловној страни конкурсне документације: 03.09.2013. године у 10:00 часова, окупљање понуђача са представницима наручиоца у згради Погона Књажевац у Књажевцу
	Text16:  Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у седишту Огранка у Зајечару, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар, у управној згради Огранка, сала на другом спрату, 40 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки Републике Србије, односно истог дана, 30.09.2013. године, по истеку рока за подношење понуда , са почетком у 12,00 часова. 
	Text17:  Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача који су дужни комисији предати овлашћење за заступање понуђача, са назнаком броја овлашћења, непосредно пред почетак отварања понуда.
	Text18: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
	Text19: Драган Рапаић, дипл.ел.инж. тел.064/836 77 15
	Text20: Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.
Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
 Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.
 Понуђач незадовољан Одлуком о додели уговора има право поднети захтев за заштиту права, у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте одлуке. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев се може доставити непосредно, електронском поштом или факсом, у којим случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом, на адреси наручиоца. Уз захтев за заштиту права, подносилац захтева дужан је да поднесе и потврду о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара на рачун Буџета Републике Србије, на број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број: 97 50-016, са назнаком сврха уплате: ''републичка адинистративна такса''. Примерак захтева за заштиту права, подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
 Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане од предметне јавне наба

	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Dropdown3: [Добра]
	Dropdown2: [Отворени поступак]
	Text6: 
	Text4: Опис предмета набавке: добара са радовима за интервентне грађевинске радове – 44114100,44111000
	Text5: Обликован је у 5 (пет) партија.
Партија 1: Погон Зајечар (са Бољевцем)
Партија 2: Погон Бор (са Жагубицом)
Партија 3: Погон Књажевац (са Сокобањом и Сврљигом)
Партија 4: Погон Неготин (са Кладовом)
Партија 5: Погон Мајданпек (са Доњим Милановцем).



