
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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	Text12: Врста Критеријума за доделу уговора је економски најповољнија понуда према освојеним пондерима по свим позицијама.
 
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су:

1. Понуђена цена за сваку позицију , са пондером (максималан број бодова) 95, а одређен бројем пондера по свакој позицији а на основу збира јединачних цена позиције.

2. Квалитет, са пондером (максималним бројем бодова) 5

УКУПНО:…………     100  пондера

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан елемент критеријума.
Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у односу на понуду која је освојила највећи број пондера по конкретном елементу критеријума.

1. Понуђена цена:    95 пондера.

Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена.
Понуда са најнижом понуђеном ценом бодоваће се са максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума.
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем пондера, а према формули:

Ппц =   максимални број пондера за одређену позицију  х  Цмин
                                                                                               Пц
Збир освојених пондера по свим позицијама.
Где је:
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену по свакој позицији,
мбпоп – максималан број пондера за одређену позицију по овом елементу критеријума,
Цмин – најнижи збир јединачних понуђена цена по позицији и
Пц – збир јединачних понуђених цена по позицији

1.1. Укупна понуђена цена за услугу превентивног одржавања на годишњем нивоу (два пута по локацији): укупно максимално 5 пондера, а обухвата радње превентивног одржавања рачунара, штампача, скенера и пратеће опреме.

1.2. РАДНИ САТ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1.2.1. HDD: максимално 8 пондера
Hard Disk ATA 3,5inch min 80GB
Hard Disk SATA 2/3(3, ili 6Gbps) 3,5inch  320GB, 7200 rpm
Hard Disk SATA 2/3(3, ili 6Gbps) 3,5inch  500GB, 7200 rpm
Hard Disk SATA 3 3,5inch  1TB, 7200rpm
Hard Disk SATA 3  3,5inch  2TB, 7200 rpm
Hard Disk IDE 2,5inch, 5400rpm  
Hard Disk SATA 2/3 2,5inch, 5400rpm  320GB 
Hard Disk SATA 2/3 2,5inch, 5400rpm  500GB 

1.2.2. Напајања: максимално 8 пондера
napajanje 500W, ATX12V2.x(PS2), 
Active PFC, OVP, UVP, SCP, OPP, AFC, SATA, MOLEX, 20+4pin MB, 4pin 12V, 12cm ventilator
napajanje 500W, ATX12V2.x(PS2), 
Active PFC, OVP, UVP, SCP, OPP, AFC, SATA, MOLEX, 20+4pin MB, 4pin 12V, efikasnost >80%, 12cm ventilator
napajanje 500W, 12cm, ATX12V2.x
napajanje 700W, , ATX12V2.x, 80 Plus sertifikat, aktivna korekcija snage, OCP, OPP, OVP, OTP,
Power supply, 240W, hp Compaq dc5800 sff
Power supply, 240W, hp Compaq dc5100 sff
Power supply, 240W, hp Compaq dc5700 sff
AC adapter, 135W, hp 7900 Ultra Slim Desktop
univerzalni punjač za Lap Top
punjač za Lap Top 90W 19V 4,74A sa setom konektora
punjač za Lap Top 65W 18,5V 3,5A sa setom konektora
battery hp ProBook 6560b
battery for hp Compaq nw8240
baterija za MB Pcja

1.2.3. Термална паста 3g: максимално 8 пондера
Termalna pasta 3g

1.2.4. RAM: максимално 8 пондера
RAM DDR1  1GB
RAM DDR2  1GB
RAM DDR2  2GB
RAM DDR3  1GB, 1333MHz
RAM DDR3  2GB, 1333MHz
RAM DDR3  4GB, 1333MHz
RAM DDR3 4GB, 1600MHz
SODIMM DDR 1GB
SODIMM DDR2 do 2GB
SODIMM DDR3 do 4GB

1.2.5  MB: максимално 4 пондера
MB Socket 1155 bez PCI
MB Socket 1155 sa PCI
MB Socket 1150 H87 Chipset
MB Socket 1150 H81 Chipset

1.2.6. CPU: максимално 4 пондера
CPU Socket 1155 Celeron
CPU Socket 1155 Pentium
CPU Socket 1155 Core I3
CPU Socket 1155 Core I5
CPU Socket 1155 i7
CPU Socket 1150 Core I5 min 4430 3,0GHz

1.2.7. VGA : максимално 4 пондера
Grafička kartica AGP
Grafička kartica GeForce GTX660 2GB DDR5
NVIDIA Quadro K600 1GB
Grafička kartica PCIe 

1.2.8. KULERI: максимално 4 пондера
Ventilator(kuler) za grafičku karticu 4cmx4cm, 3 pina
CPU kuler Socket 1155, 4 pina
Ventilator za kućište 92mmx92x25, 4 pina, sa pwm pinom
Ventilator za kućište 120mmx120x25, 4 pina, sa pwm pinom
Ventilator za kućište 80mmx80mmx25mm, 4 pina, sa pwm pinom
Ventilator za kućište 60mmx60mmx25mm

1.2.9. КАБЛОВИ/АДАПТЕРИ : максимално 4 пондера
kabl SATA
kabl SATA3
kabl ATA 66/100/133
kabl za napajanje HDD Molex - SATAx2
kabl za napajanje HDD Molex - Molex2
kabl za napajanje PC
produžni kabl min 3 utičnice, min 5m
USB kabl za štampač, A-B, 1,8m, štampač, skener
USB kabl za štampač, A-B, 3m, štampač, skener
Kabl USB  produžni 1,8m
Kabl USB  produžni 3m
Produžni aktivni  USB kabl, domet 5m
Kabl USB Mini za eksterni HDD
VGA kabl za monitor
HDMI kabl
Centronix kabl za štampač
usb - centronix kabl
Adapter USB - RS232
Kabl USB - RS232
Adapter Sata-IDE
USB 2.0 to SATA/IDE kabl
Adapter USB - LAN
Adapter USB na PS/2(za miša i tastaturu)
Kartica PCI 1 x parallel
Kartica PCI-E  paralel
Adapter DVI - VGA
PCI mrežna kartica, 10/100/1000 Mbps
PCIe mrežna kartica
USB2,0 Port Fast Ethernet Print Server
Print Server, Fast Ethernet to Paralel, 10/100Mbps, 1xLPT
 PCI Wireless Adapter sa antenom
Bežični adapter USB interna antena 
Bežični adapter USB sa antenom 
Zvucna kartica PCI
Zvucna kartica USB

1.2.10. ПЕРИФЕРИЈЕ : максимално 4 пондера
zvučnici za PC
Slušalice sa mikrofonom
tastatura žična PS/2
tastatura žična usb
miš optički žični PS/2
miš optički žični USB
tastatura žična multimedijalna USB
tastatura žična multimedijalna PS/2
tastatura bežična 
miš bežični
podloga za miša

1.2.11. СПОЉАШЊЕ МЕМОРИЈЕ: максимално 4 пондера
USB memorija 3.0  min 16GB
USB memorija 2.0 min 16GB
USB eksterni 3.0 2,5inch HDD min 1 TB

1.2.12. ОПТИЧКИ УРЕЂАЈИ : максимално 4 пондера
DVD rezač SATA interni
DVD rezač SATA eksterni

1.2.13. HP LASERJET: максимално 4 пондера
Teflonska folija
Teflonski valjak
Silikonski valjak
Biksne
Zupčanik fiksirne jedinice
Zupčanik pogona
Motor
Grejač
Povlakač
Formater ploča
Laser scaner
Separator
Kvačilo
Fleksi vod
Transfer roler
Zastavica fiksirne jedinice
Izlazni valjci fiksirne jedinice
Čaure teflonskog valjka
Senzor
Maintenance kit

1.2.14. HP COLOR LASERJET : максимално 4 пондера
Transfer belt
Teflonska folija
Teflonski valjak
Silikonski valjak
Biksne
Zupčanik fiksirne jedinice
Zupčanik pogona
Motor
Grejač
Povlakač
Formater ploča
Laser scaner
Separator
Kvačilo
Fleksi vod
Transfer roler
Zastavica fiksirne jedinice
Izlazni valjci fiksirne jedinice
Čaure teflonskog valjka
Senzor
Maintenance kit
Glava

1.2.15. DESKJET: максимално 4 пондера
Povlakač
Separator

1.2.16. МАТРИЧНИ ШТАМПАЧИ : максимално 4 пондера
Ručka pojedinačno-beskonačno
sklop za izbacivanje papira
pin, iglica
kabl glave
Kolica
Ribon maska
ručka
Ribon mehanizam
Traktor levi, desni
Motor kolica
Lim za vođicu papira
zupčanik
kabl prednje ploče(panela)

1.2.17. МОНИТОРИ: максимално 4 пондера
Panel
Lampe za pozadinsko osvetljenje
Invertor
Napajanje
Komunikacioni sklop
Kondenzator za napajanje

1.2.18. ЦЕНА РАДНОГ САТА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СА УКЉУЧЕНИМ СВИМ ТРОШКОВИМА ПРЕВОЗА СЕРВИСЕРА И ОПРЕМЕ: максимално 6 пондера.

НАПОМЕНА:
Ако понуђач понуди неуобичајено ниску цену, наручилац је дужан да у писменом облику захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац је дужан да понуђачу одреди примеран рок у складу са Законом о јавним набавкама. 

2. Квалитет:    5 пондера.
  
Према овом критеријуму упоређиваће се понуђени квалитет добра које је предмет јaвне набавке. 
 У погледу квалитета, понуде ће се бодовати на један од ниже наведених начина:  
• поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом у складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) …………5 пондера
• не поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом у складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) …………0 пондера
УКУПНО (у случају потпуног испуњења овог критеријума) ..................... 5 пондера

НАПОМЕНА 1: Као доказ којиме се потврђују негативне референце прилаже се:
1. правоснажна судска пресуда
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза
3. извештај надзорног органа о изведеним радовима (у случају извођења радова ако претсављају саставни део испоруке добара или пружања услуга)
4. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.
Претходни уговори не морају бити закључени између понуђача и нас као наручиоца који спроводи набавку, већ се ради и о уговорима које је понуђач имао са другим наручиоцима у претходне три године.

Наручилац ће у случају постојања негативних рефренци поступати у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

Xll ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

За најповољнију понуду биће изабрана понуда која, према свим наведеним елементима критеријума,  добије највећи број пондера. 
 У поступку стручне оцене исправних понуда, приликом рачунања, број освојених пондера биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће заокруживана на следећи начин: 
 - бројеви треће децимале  од  1 до 5  -  биће заокруживани на дати број друге децимале,
 - бројеви треће децимале од 6 до 9 – биће заокруживани на непосредно већи број друге децимале.   
 
 НАПОМЕНА:
      У случају да су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу критеријума, наручилац ће дати предност понуди са нижом понуђеном ценом радног сата интервентног одржавања, а ако и тај елемент буде исти приритет ће се дати понуди са нижом ценом превентивног одржавања.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 


	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/
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 


1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Напомена: 
Правило је да се понуде дају на српском језику, с обзиром да наручилац припрема  конкурсну  документацију  и  води  поступак  на  српском  језику. 
Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у 
којем  је  дужан  да  изврши  превод  тог  дела  понуде.  У  случају  спора  релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском 
језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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 ЈУГОИСТОК НИШ, Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга: одржавање рачунарске опреме, ЗЈН бр. 15/13 -  НЕ  ОТВАРАТИ”.  Понуда  се  сматра  благовременом уколико  је примљена од стране наручиоца до датума назначеном на насловној страни конкурсне документације.

Напомена: 
Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника.
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или неки 
други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана 
(нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када 
наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, 
односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни 
празник). 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

- Образац понуде
- Модел уговора
- Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
- Образац трошкова припреме понуде
- Образац изјаве о независној понуди
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.  2. Закона
- Образац списка техничке опремљености и кадровске опремљености који је саставни део обрасца понуде
- Образац Изјаве о прихватању услова из позива
- Средство финансисјког обезбеђења за озбиљност понуда
- Образац изјаве банке о намерама у вези издавања банкарске гаранције за добро извршење посла
- Образац изјаве банке о намерама у вези издавња банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року
- Образац споразума којим се поннуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 
понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају 
бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе 
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
(изузев  образаца  који  подразумевају  давање  изјава  под  материјалном  и 
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 






5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПД ЈУГОИСТОК НИШ, Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар,  са назнаком:
„Измена  понуде  за  јавну  набавку услуга: одржавање рачунарске опреме, ЗЈН бр. 15/13 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна  понуде  за  јавну  набавку услуга: одржавање рачунарске опреме, ЗЈН бр. 15/13 - НЕ ОТВАРАТИ”  или „Опозив  понуде  за  јавну  набавку услуга: одржавање рачунарске опреме, ЗЈН бр. 15/13 - НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга: одржавање рачунарске опреме, ЗЈН бр. 15/13 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
-   понуђачу који ће издати рачун, 
-   рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
-   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи   из   групе   понуђача   одговарају   неограничено   солидарно   према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
9.   НАЧИН   И   УСЛОВИ   ПЛАЋАЊА,   ГАРАНТНИ   РОК,   КАО   И   ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања се дефинише понудом и  мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник   РС”   бр. 119/2012)],  на  основу  документа  који испоставља понуђач, а којим је потврђено пружање услуга и конкурсном документацијом је одређен 45 дана од дана квалитативног и квантитативног пријема од стране Наручиоца и овере од стране Наручиоца и Понуђача. 
Напомена: у случају да понуђач понуди рок плаћања који је различит од 45 дана или понуди аванс као начин плаћања, таква понуда ће бити неодговарајућа и даље неће бити узета у разматрање.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Начин плаћања  је једнаки услов и износи 45 дана од дана фактурисања и пијема активности од стране стручног лица наручиоца, члана комисије предметне јавне набавке, именованог посебним решењем.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за резервне делове мора бити у трајању од 24 месеца од дана уградње истих. 

ПРЕКОРАЧЕЊЕ РОКОВА:

Месечна фактура за одржавање ће се умањити за 10% за  прекорачење рока у извршењу услуга. Чињеница о прекорачењу рока ће се евидентирати у Записнику о извршењу услуга за конкретан месец,  са потребним доказима (радни налог са датумима и временима). Поновно прекорачење рокова у истом месецу даје могућност наручиоцу да раскине уговор.
9.3. Захтев у погледу рока спровођења активности одређен је роком одзива и дефинисан је понудом.
Место извођења: Зајечар, Бор, Доњи Милановац, Неготин, Кладово, Књажевац, Сврљиг, Жагубица, Сокобања и Бољевац..

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда и износи 90 дана дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

9.5. Други захтеви 

Наручилац нема других захтева и околности од којих зависи прихварљивост понуда. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачунато радови са испоруком, транспортом и уградњом добара и људства. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
Напомена: 
Након  закључења  уговора  о  јавној  набавци  наручилац  не дозвољава промену цене или других битних елемената уговора.  

11.  ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 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., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци  о  заштити при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 
бланко   сопствену   меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 10% [наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај 
проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде 
без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице 
је колико и  важење понуде. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након  истека  рока  за  подношење  понуда  повуче,  опозове  или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то 
бланко   сопствену   меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 10% 
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај 
проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде 
без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице 
је до писаног квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не спроведе активноти у складу са подписаним уговором и понудом у року спровођења активности из понуде. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по спроведеном поступку. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

3. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко   сопствену   меницу,   која   мора   бити   евидентирана   у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично  овлашћење -  писмо,  са  назначеним  износом  од 10% 
[наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај 
проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде 
без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице 
је до истека гарантног рока из уговра и понуде.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач не одклони недостатке у гарантном року у складу са подписаним уговором и понудом. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по спроведеном поступку. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА    НА    РАСПОЛАГАЊЕ,    УКЉУЧУЈУЋИ    И    ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ   ИНФОРМАЦИЈЕ   ИЛИ   ПОЈАШЊЕЊА   У   ВЕЗИ   СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику путем  поште  на  адресу наручиоца, електронске поште на e-mail rapa@elektrotimok.rs или факсом на број 019 422 722, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези  са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева    за    додатним    информацијама    или    појашњењима    конкурсне 
документације,  одговор  доставити  у  писаном  облику  и  истовремено  ће  ту 
информацију  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет 
страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,  ЗЈН 
бр. 15/13”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити   контролу (увид)   код   понуђача,   односно   његовог   подизвођача, наручилац  ће  понуђачу  оставити  примерени   рок  да  поступи  по  позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских грешака   уочених   приликом   разматрања   понуде   по   окончаном поступку 
отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

16.   ДОДАТНО   ОБЕЗБЕЂЕЊЕ   ИСПУЊЕЊА   УГОВОРНИХ   ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% 
из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 




17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Врста Критеријума за доделу уговора је економски најповољнија понуда према освојеним пондерима по свим позицијама.

Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су:

1. Понуђена цена за сваку позицију , са пондером (максималан број бодова) 95, а одређен бројем пондера по свакој позицији а на основу збира јединачних цена позиције.

2. Квалитет, са пондером (максималним бројем бодова) 5

УКУПНО:…………     100  пондера

Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која омогућује накнадну објективну проверу оцењивања понуда:

По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан елемент критеријума.
Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у односу на понуду која је освојила највећи број пондера по конкретном елементу критеријума.

1. Понуђена цена:    95 пондера.

Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупна понуђена цена.
Понуда са најнижом понуђеном ценом бодоваће се са максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума.
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем пондера, а према формули:

Ппц =   максимални број пондера за одређену позицију  х  Цмин
                                                                                               Пц
Збир освојених пондера по свим позицијама.
Где је:
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену по свакој позицији,
мбпоп – максималан број пондера за одређену позицију по овом елементу критеријума,
Цмин – најнижи збир јединачних понуђена цена по позицији и
Пц – збир јединачних понуђених цена по позицији

1.1. Укупна понуђена цена за услугу превентивног одржавања на годишњем нивоу (два пута по локацији): укупно максимално 5 пондера, а обухвата радње превентивног одржавања рачунара, штампача, скенера и пратеће опреме.

1.2. РАДНИ САТ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1.2.1. HDD: максимално 8 пондера
Hard Disk ATA 3,5inch min 80GB
Hard Disk SATA 2/3(3, ili 6Gbps) 3,5inch  320GB, 7200 rpm
Hard Disk SATA 2/3(3, ili 6Gbps) 3,5inch  500GB, 7200 rpm
Hard Disk SATA 3 3,5inch  1TB, 7200rpm
Hard Disk SATA 3  3,5inch  2TB, 7200 rpm
Hard Disk IDE 2,5inch, 5400rpm  
Hard Disk SATA 2/3 2,5inch, 5400rpm  320GB 
Hard Disk SATA 2/3 2,5inch, 5400rpm  500GB 

1.2.2. Напајања: максимално 8 пондера
napajanje 500W, ATX12V2.x(PS2), 
Active PFC, OVP, UVP, SCP, OPP, AFC, SATA, MOLEX, 20+4pin MB, 4pin 12V, 12cm ventilator
napajanje 500W, ATX12V2.x(PS2), 
Active PFC, OVP, UVP, SCP, OPP, AFC, SATA, MOLEX, 20+4pin MB, 4pin 12V, efikasnost >80%, 12cm ventilator
napajanje 500W, 12cm, ATX12V2.x
napajanje 700W, , ATX12V2.x, 80 Plus sertifikat, aktivna korekcija snage, OCP, OPP, OVP, OTP,
Power supply, 240W, hp Compaq dc5800 sff
Power supply, 240W, hp Compaq dc5100 sff
Power supply, 240W, hp Compaq dc5700 sff
AC adapter, 135W, hp 7900 Ultra Slim Desktop
univerzalni punjač za Lap Top
punjač za Lap Top 90W 19V 4,74A sa setom konektora
punjač za Lap Top 65W 18,5V 3,5A sa setom konektora
battery hp ProBook 6560b
battery for hp Compaq nw8240
baterija za MB Pcja

1.2.3. Термална паста 3g: максимално 8 пондера
Termalna pasta 3g

1.2.4. RAM: максимално 8 пондера
RAM DDR1  1GB
RAM DDR2  1GB
RAM DDR2  2GB
RAM DDR3  1GB, 1333MHz
RAM DDR3  2GB, 1333MHz
RAM DDR3  4GB, 1333MHz
RAM DDR3 4GB, 1600MHz
SODIMM DDR 1GB
SODIMM DDR2 do 2GB
SODIMM DDR3 do 4GB

1.2.5  MB: максимално 4 пондера
MB Socket 1155 bez PCI
MB Socket 1155 sa PCI
MB Socket 1150 H87 Chipset
MB Socket 1150 H81 Chipset

1.2.6. CPU: максимално 4 пондера
CPU Socket 1155 Celeron
CPU Socket 1155 Pentium
CPU Socket 1155 Core I3
CPU Socket 1155 Core I5
CPU Socket 1155 i7
CPU Socket 1150 Core I5 min 4430 3,0GHz

1.2.7. VGA : максимално 4 пондера
Grafička kartica AGP
Grafička kartica GeForce GTX660 2GB DDR5
NVIDIA Quadro K600 1GB
Grafička kartica PCIe 

1.2.8. KULERI: максимално 4 пондера
Ventilator(kuler) za grafičku karticu 4cmx4cm, 3 pina
CPU kuler Socket 1155, 4 pina
Ventilator za kućište 92mmx92x25, 4 pina, sa pwm pinom
Ventilator za kućište 120mmx120x25, 4 pina, sa pwm pinom
Ventilator za kućište 80mmx80mmx25mm, 4 pina, sa pwm pinom
Ventilator za kućište 60mmx60mmx25mm

1.2.9. КАБЛОВИ/АДАПТЕРИ : максимално 4 пондера
kabl SATA
kabl SATA3
kabl ATA 66/100/133
kabl za napajanje HDD Molex - SATAx2
kabl za napajanje HDD Molex - Molex2
kabl za napajanje PC
produžni kabl min 3 utičnice, min 5m
USB kabl za štampač, A-B, 1,8m, štampač, skener
USB kabl za štampač, A-B, 3m, štampač, skener
Kabl USB  produžni 1,8m
Kabl USB  produžni 3m
Produžni aktivni  USB kabl, domet 5m
Kabl USB Mini za eksterni HDD
VGA kabl za monitor
HDMI kabl
Centronix kabl za štampač
usb - centronix kabl
Adapter USB - RS232
Kabl USB - RS232
Adapter Sata-IDE
USB 2.0 to SATA/IDE kabl
Adapter USB - LAN
Adapter USB na PS/2(za miša i tastaturu)
Kartica PCI 1 x parallel
Kartica PCI-E  paralel
Adapter DVI - VGA
PCI mrežna kartica, 10/100/1000 Mbps
PCIe mrežna kartica
USB2,0 Port Fast Ethernet Print Server
Print Server, Fast Ethernet to Paralel, 10/100Mbps, 1xLPT
 PCI Wireless Adapter sa antenom
Bežični adapter USB interna antena 
Bežični adapter USB sa antenom 
Zvucna kartica PCI
Zvucna kartica USB

1.2.10. ПЕРИФЕРИЈЕ : максимално 4 пондера
zvučnici za PC
Slušalice sa mikrofonom
tastatura žična PS/2
tastatura žična usb
miš optički žični PS/2
miš optički žični USB
tastatura žična multimedijalna USB
tastatura žična multimedijalna PS/2
tastatura bežična 
miš bežični
podloga za miša


1.2.11. СПОЉАШЊЕ МЕМОРИЈЕ: максимално 4 пондера
USB memorija 3.0  min 16GB
USB memorija 2.0 min 16GB
USB eksterni 3.0 2,5inch HDD min 1 TB

1.2.12. ОПТИЧКИ УРЕЂАЈИ : максимално 4 пондера
DVD rezač SATA interni
DVD rezač SATA eksterni

1.2.13. HP LASERJET: максимално 4 пондера
Teflonska folija
Teflonski valjak
Silikonski valjak
Biksne
Zupčanik fiksirne jedinice
Zupčanik pogona
Motor
Grejač
Povlakač
Formater ploča
Laser scaner
Separator
Kvačilo
Fleksi vod
Transfer roler
Zastavica fiksirne jedinice
Izlazni valjci fiksirne jedinice
Čaure teflonskog valjka
Senzor
Maintenance kit

1.2.14. HP COLOR LASERJET : максимално 4 пондера
Transfer belt
Teflonska folija
Teflonski valjak
Silikonski valjak
Biksne
Zupčanik fiksirne jedinice
Zupčanik pogona
Motor
Grejač
Povlakač
Formater ploča
Laser scaner
Separator
Kvačilo
Fleksi vod
Transfer roler
Zastavica fiksirne jedinice
Izlazni valjci fiksirne jedinice
Čaure teflonskog valjka
Senzor
Maintenance kit
Glava
1.2.15. DESKJET: максимално 4 пондера
Povlakač
Separator
1.2.16. МАТРИЧНИ ШТАМПАЧИ : максимално 4 пондера
Ručka pojedinačno-beskonačno
sklop za izbacivanje papira
pin, iglica
kabl glave
Kolica
Ribon maska
ručka
Ribon mehanizam
Traktor levi, desni
Motor kolica
Lim za vođicu papira
zupčanik
kabl prednje ploče(panela)

1.2.17. МОНИТОРИ: максимално 4 пондера
Panel
Lampe za pozadinsko osvetljenje
Invertor
Napajanje
Komunikacioni sklop
Kondenzator za napajanje

1.2.18. ЦЕНА РАДНОГ САТА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СА УКЉУЧЕНИМ СВИМ ТРОШКОВИМА ПРЕВОЗА СЕРВИСЕРА И ОПРЕМЕ: максимално 6 пондера.

НАПОМЕНА:
Ако понуђач понуди неуобичајено ниску цену, наручилац је дужан да у писменом облику захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. Наручилац је дужан да понуђачу одреди примеран рок у складу са Законом о јавним набавкама. 

2. Квалитет:    5 пондера.
  
Према овом критеријуму упоређиваће се понуђени квалитет добра које је предмет јaвненабавке. 
 У погледу квалитета, понуде ће се бодовати на један од ниже наведених начина:  
• поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом у складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) …………5 пондера
• не поседовање серификата о успостављеном систему управљања квалитетом у складу са стандардом ИСО 9001 (или одговарајућим СРПС стандардом) …………0 пондера
УКУПНО (у случају потпуног испуњења овог критеријума) ..................... 5 пондера

НАПОМЕНА 1: Као доказ којиме се потврђују негативне референце прилаже се:
5. правоснажна судска пресуда
6. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговрних обавеза
7. извештај надзорног органа о изведеним радовима (у случају извођења радова ако предтсављају саставни део испоруке добара или пружања услуга)
8. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи
Претходни уговори не морају бити закључени између понуђача и нас као наручиоца који спроводи набавку, већ се ради и о уговрима које је понуђач имао са другим наручиоцима у претходне три године.

Наручилац ће у случају постојања негативних рефренци поступати у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

Xll ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

За најповољнију понуду биће изабрана понуда која, према свим наведеним елементима критеријума,  добије највећи број пондера. 
 У поступку стручне оцене исправних понуда, приликом рачунања, број освојених пондера биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће заокруживана на следећи начин: 
 - бројеви треће децимале  од  1 до 5  -  биће заокруживани на дати број друге децимале,
 - бројеви треће децимале од 6 до 9 – биће заокруживани на непосредно већи број друге децимале.   
 
 НАПОМЕНА:
      У случају да су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу критеријума, наручилац ће дати предност понуди са нижом понуђеном ценом радног сата интервентног одржавања, а ако и тај елемент буде исти приритет ће се дати понуди са нижом ценом превентивног одржавања.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

18.   ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ   ПОНУДА   СА   ЈЕДНАКИМ   БРОЈЕМ   ПОНДЕРА   ИЛИ   ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

      У случају да су две понуде или већи број понуда једнаке, на основу критеријума, наручилац ће дати предност понуди са нижом понуђеном ценом на позицији укупна понуђена паушална цена за услугу превентивног одржавања на годишњем нивоу (два пута по локацији),  ако си у том случају исте,предност ће дати понуси са нижом ценом радног сата.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 


21.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев   за   заштиту   права   може   да   поднесе   понуђач,   односно   свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено  доставља 
Републичкој  комисији.  Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно, 
електронском поштом на e-mail rapa@elektrotimok.rs, факсом на број 019 422 722    или    препорученом    пошиљком    са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије   одређено.   О   поднетом   захтеву   за   заштиту   права   наручилац обавештава   све   учеснике   у   поступку   јавне   набавке,   односно   објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу  у  изнoсу  од 80.000,00  динара  уколико  оспорава  одређену  радњу наручиоца  пре  отварања  понуда  на  број  жиро  рачуна:  840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа  од 80.000.000  динара,  односно  такса  износи 0,1 %  понуђене  цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Уколико  подносилац  захтева  оспорава  одлуку  о  обустави  поступка  јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.  - 167. Закона. 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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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
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