
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.
 
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су:
1. Понуђена цена, са пондером (максималан број бодова) 75.
2. Рок испоруке (реализације свих активности) (максималним бројем бодова ) 10.
3.Начин плаћања, са пондером (максималним бројем бодова) 10.
4. 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:    75 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 =   75  х  Цмин
        Пц

Где је:
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену,
75 – максималан број пондера по овом елементу критеријума,
Цмин – најнижа понуђена цена и
Пц – понуђена цена 
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. Рок извођења,тј. испоруке (реализације свих активности): 10 пондера.

Према року испоруке обрачунавају се пондери на основу следеће табеле:
POZIC. ОПИС PONDER
///  4.1 Реализација са роком од 61 дана и више по потписивању Уговора и увођења у посао од стране Наручиоца 0
///  4.2 Реализација са роком од 31 до 60 дана по потписивању Уговора и увођења у посао од стране Наручиоца 5
///  4.3 Реализација са роком до 30 дана по потписивању Уговора и увођења у посао од стране Наручиоца 10
                  Укупно максимално: 10

3. Начин плаћања:     10 пондера.

Према овом елементу критеријума, упоређиваће се понуђена повољност услова плаћања.
Понуда са најповољнијим условима плаћања бодоваће се са максималним бројем пондера (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума.
POZIC. ОПИС PONDER
///  3.1 плаћање од 1 до 10 дана по овери квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца 1
///  3.2 плаћање од 11 до 30 дана по овери квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца 5
///  3.3 плаћање од 31 до максимално 45 дана по овери квалитативног и квантитативног пријема од стране наручиоца 10
                  Укупно максимално: 10

Напомена: у случају да понуђач понуди рок плаћања који је дужи од 45 дана или понуди аванс као начин плаћања, таква понуда ће бити неодговарајућа и даље неће бити узета у разматрање.




4. Квалитет:    5 пондера.
  
Према овом критеријуму упоређиваће се понуђени квалитет добра које је предмет јеване 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
 (сертификат који поседује Понуђач, у случају понуде са подизвођачем сертификат морају да поседују и понуђач и подизвођач).
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 уговрних обавеза
3. извештај надзорног органа о изведеним радовима (у случају извођења радова ако предтсављају саставни део испоруке добара или пружања услуга)
4. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на нашин 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.
Докази морају бити у складу са Законом о јавним набавкама који је у примени од 01.04.2013. године.

IV. 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, а ако је и тај елемент исти, предност ће се дати понуди са дужим роком плаћања. 

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/




	Text1: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, Огранак Електротимок Зајечар
	Text15: Рок за подношење понуда: 24.07.2014. године до 11 : 00 часова 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 Понуђач подноси понуду на српском језику.

 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 2.1. 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: "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар, са назнаком:,,Понуда за јавну набавку радова за одржавање возила (са резервним деловима)(орн. 50100000), ЗЈН бр.1.3.45/14 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума наведеном на насловној страни конкурсне документације. 
 Понуда која пристигне код наручиоца после напред наведеног рока (датума и часа) односно рока одређеног у позиву за подношење понуда, сматраће се неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене.
 Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је дужан да се изјашњава, односно да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за то, а која су означена "празним" линијама, односно да заокружи једну од понуђених опција, на местима где је таква могућност понуђена.
 НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода.
      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
  
2.2. У обрасцу понуде, под тачком ''Општи подаци о понуђачу" на предвиђеним местима, уписати све тражене податке.
 Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом тачком.
 2.3. У обрасцу понуде, под тачком “I. Понуду дајемо:“ - обавезно се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у зависности од наступа понуђача. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком.
 Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама под истом тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког удруженог понуђача из групе понуђача.
2.4. У обрасцу понуде, под тачком “II. Предметну набавку извршићемо:“ - обавезно се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или под тачком 2., а у зависности од наступа понуђача.
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком.
 2.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде, под тачком “Ill. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити подизвођачу:'' - на предвиђеном месту упише проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, (који не може бити већи од 50%) уколико ангажује подизвођача. 
 Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом тачком.
 2.6. У обрасцу понуде, под тачком “lV. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:'' -  понуђач је дужан да на предвиђеном месту упише део предмата набавке који ће извршити преко подизвођача, уколико ангажује подизвођача.
2.7. У обрасцу понуде, под тачком ''V. Понуда се односи на целокупну набавку'' - не изјашњавати се, пошто нису дате опције. Самом чињеницом да понуђач подноси понуду, сматраће се да се понуда односи на целокупну набавку. Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити само на поједине позиције. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2.8. У обрасцу понуде под тачком  ''VI ''Услови'', понуђач је дужан да се изјасни на свим предвиђеним местима, на начин како је то наручилац  даље у наставку текста овог упутства прописао:
 2.8.1. У обрасцу понуде, под тачком ''VI - тачка 1., алинеја 1. – "Понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, по радном сату у динарима.
 2.8.2. У обрасцу понуде, под тачком  ''VI- тачка 2 – „Услови плаћања“ – не изјашњавати се, будући да нису ни понуђене опције, подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе по истoj тачки.
 2.8.3. У обрасцу понуде, под тачком  ''VI- тачка 3. „Гарантни рок “ – подписије и оверава да је сагласан са наведеним.
 2.8.4. У обрасцу понуде под тачком  ''VI- тачка 4.и 5. Обрасца понуде - не изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе по истим тачкама.
 Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији – прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   навода. (нa пример:       прецртати рок од 60 дана под тачком  ''VI - 5 - "Рок важењa понуде" и уписати краћи или дужи рок или под тачком  ''VI -  4 – Местоизвршења услуге - преправити место извршења услуге и сл.).
 У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве.
2.8.5. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом.
2.9. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац понуде, потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се доказује испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и следеће попуњене и оверене обрасце:
1. Образац бр.1.Образац понуде,
2. Образац бр.2. – Изјава понуђача  о независној понуди, 
3. Образац бр.3. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и конкрсне документације,
4.  Образац бр.4. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним набавкама,
5.  Образац бр.5. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним набавкама, 
            Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни,
6.  Образац бр.6. – Структура понуђене цене,
7.  Образац бр.7. – Образац трошкова припреме понуде,
8.  Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења за озбиљност понуде,
9. Образац бр.9. – Изјава банке о намерaмa у вези издавања банкарске гаранције за добро извршење посла,
10.  Образац бр.10. – Изјава банке о намерaмa у вези издавања банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, 
11. Образац изјаве о довољном техничком капацитету (Образац бр.11.),
12. Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.12.),
13. Образац бр. 13. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
14. Образац бр.14. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и оверити и свака страница модела уговора, 
као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом.

 Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце достављати у фотокопији.
 НАПОМЕНА:
 Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког од доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује испуњеност услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не односи на целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од предвиђених образаца који су непопуњени или непрописно попуњени, непотписани или неоверени - сматраће се непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, неће се по истој даље поступати, односно неће се оцењивати.


Докази о испуњености обавезних и додатних услова морају бити достављени уз понуду на следећи начин:

- Доказе о испуњености обавезних услова понуђачи морају доставити у посебној коверти са назнаком "Обавезни услови за јавну набавку ЗЈНбр. 1.3.45."
 
Доказе о испуњености додатних услова, Образац понуде, као и другу документацију предвиђену овом конкурсном документацијом за предметне партије, понуђачи морају доставити у посебним ковертама, са назнаком " Додатни услови за јавну набавку број ЗЈНбр.1.3.45/14".

Коверту са назнаком " Обавезни услови за јавну набавку ЗЈНбр.1.3.45/14 " и коверте са назнаком "Додатни услови за јавну набавку ЗЈНбр.3.45/14", треба ставити у посебну затворену коверту или кутију, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку радова за одржавање возила (са резервним деловима)(орн. 50100000), ЗЈН бр.1.3.45/14 - НЕ ОТВАРАТИ”, и исту доставити на адресу: "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар. 

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: "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар, са назнаком:
 „Измена понуде за јавну набавку радова за одржавање возила (са резервним деловима)(орн. 50100000), ЗЈН бр.1.3.45/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или
 „Допуна понуде за јавну набавку радова за одржавање возила (са резервним деловима)(орн. 50100000), ЗЈН бр.1.3.45/14 -  НЕ ОТВАРАТИ” или
 „Опозив понуде за јавну набавку радова за одржавање возила (са резервним деловима)(орн. 50100000), ЗЈН бр.1.3.45/14 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова за одржавање возила (са резервним деловима)(орн. 50100000), ЗЈН бр.1.3.45/14 - 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.
НАПОМЕНА: Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно наведеној забрани, као неприхватљиве. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 12.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
  НАПОМЕНА:
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред наведени споразум (Образац бр. 12.), таква понуда биће одбијена као неприхватљива.

 7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
  
 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 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 понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 12.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

  НАПОМЕНА:
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред наведени споразум (Образац бр. 12.), таква понуда биће одбијена као неприхватљива.
 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.
Плаћањe је у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања Записникa о примопредаји предметних  услуга-без примедби и пријему фактуре.
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
 Рок важења понуде je 60  дана од 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.

 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
 Цена мора бити исказана у динарима, бројчано и словима, 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.
Понуђена цена је са укалкулисаним свим зависним трошковима (основна цена рада, превоз запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, ноћни рад, евентуални прековремени рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са Законом о раду, као и свим трошковима који су укалкулисани у понуђену цену у складу са обрасцем Структуре цене).
 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.
 
 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 траје  најмање  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 Банкарска гаранција за добро извршење посла. 
Продавац се обавезује да, у року од 15 дана од дана достављања овог Уговора на потпис, Купцу достави потпасан уговор и банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла треба да буде неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор, издата у висини од 10% од укупно уговорене купопродајне цене са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важења 5 (пет) календарских дана, дужим од шестомесечног рока испоруке, рачунајући од датума закључења уговора. 
Уколико продавац не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла  у року из претходног става, сматраће се да је продавац одустао од закључења овог уговора, те да овај уговор неће производити никакво правно дејство. 
Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока испоруке, предвиђених овим уговором. 
Доставља само Понуђач са којим се склапа Уговор.

3. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и то Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року.
Продавац се обавезује да, у року од 5 (пет) дана пре истека гаранције за добро извршење посла, а најкасније у тренутку примопредаје спроведених активности и сачињавања Записника о квантитативном пријему, преда купцу Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. 
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року треба да буде неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор, издата у висини од 10% од укупно уговорене купопродајне цене са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важења 3 (три) дана дужим од истека гарантног рока. 
Уколико продавац не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у року из претходног става, купац има право да реализује поднету банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да продавац не испуни своје уговорне обавезе које се односе на на начин, услове и рок извршења обавеза у гарантном року. 
Доставља само Понуђач са којим се склапа Уговор.


 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 "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. , Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар, 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 за ЗЈН бр. 1.3.45/14.
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, која мора да буду евидентирана (регистрована) у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 15% од укупне вредности уговора, за предметну јавну набавку, без ПДВ-а. Уз преметну меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, мора бити најмање 30 дана од дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну набавку. 
 Наручилац ће меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, изабраном понуђачу вратити 31. дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну набавку, уколико се не стекну услови за њихову реализацију.

 НАПОМЕНА:
 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негaтивних референци Управе за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

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

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже понуђене цене“ и то на следећи начин:

1. аутоелектричарске, аутомеханичарске, аутолимарске,          аутолакирерске, електроничарске и услуге реглаже предњег трапа за одржавање путничких возила (максимлно 15 пондера)
2. аутоелектричарске, аутомеханичарске, аутолимарске,          аутолакирерске, електроничарске и услуге реглаже предњег трапа за одржавање  теретних возила (максимлно 15 пондера)
3. Вулканизерске услуге(максимлно 5 пондера)
4. Хидрауличарске услуге(максимлно 5 пондера)
5. Услуге машинске обраде мотора(максимлно 5 пондера)
6. Браварске услуге(максимлно 15 пондера)
7. Уља и мазива (делови) (максимлно 4 пондера)
8. Ауто гуме (делови) (максимлно 4 пондера)
9. Акомулатори (делови) (максимлно 3 пондера)
10. Лада нива  1.7 (делови) (максимлно 5 пондера)
11. Лада караван 111 1.5  16 вентила (делови) (максимлно 2 пондера)
12. ЈУГО 55  (КОРАЛ, ТЕМПО, ИН 1.1.ЗАСТАВА 101 ) (делови) (максимлно 4 пондера)
13. ЈУГО ИНЛ (пежо мотор ) (делови) (максимлно 2 пондера)
14. ЗАСТАВА  10 (делови) (максимлно 3 пондера)
15. УАЗ (469 HUNTER) (делови) (максимлно 2 пондера)
16.  ЗАСТАВА ИВЕКО РИВАЛ (35.10, 40.8, 40.512, 49.10…)(делови)(максимлно 2 пондера)
17. ТАМ  75 (делови) (максимлно 3 пондера)
18. ТАМ  110 (делови) (максимлно 2 пондера)
19. ТАМ 170 (делови) (максимлно 2 пондера)
20. ТАМ 190 (делови) (максимлно 2 пондера)

УКУПНО: максимално 100 пондера
 
Вредновање понуда, вршиће се по формули која обухвата понуђену цену по позицији активности (збир цена групе делова), најмању понуђену цену по позицији активности (збир цена групе делова) и максимални број пондера по позицији.  
 Понуда која освоји збирно највећи број пондера по свим позицијама биће оцењена као понуда са најниже понуђеном ценом, при чему мора испуњавати све обавезне и додатне услове. који понуди најнижу просечну цену.
Формула за израчунавање:

Ппц= Пмакс х Цмин
Пц


Где је:

 Ппц – број освојених пондера за понуђену цену по радном сату,
П макс – максималан број пондера за одређену позицију,
Цмин – најнижа понуђена цена по радном сату или збир делова по позицији
Пц – понуђена цена по радном сату или збир делова по позицији.
 Укупан број пондера: Сума освојених пондера од позиције 1 до позиције 20.
НАПОМЕНА: Понуђач НЕ СМЕ ни за једну позицију у оквиру структуре цена понудити цену 0,00 динара, у противном ће се сматрати да није у могућности да спроведе активност или испоручи део, чиме ће понуда бити неодговарајућа.


 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 

 Уколико две или више понуда имају исти број пондера, биће изабрана она понуда која је освојила већи број пондера у збиру за позиције од 1 до 6.

 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјавe датe под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао 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. 
 Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, потписане и оверене Обрасце који сњ односе на овај захтев у супротном понуђач који не поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде ће бити одбијена као неприхватљива. 
 Образац који се односи на права интелектуалне својине понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац права интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке.

 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 се може доставити непосредно, електронском поштом на                             e-mail: suzana.stankovic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-591, 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.
 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 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 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 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара.
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

 22.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
 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.

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона о јавним набавкама. 
 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
  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. 





	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, 24.07.2014. године, по истеку рока за подношење понуда , са почетком у 12,30 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
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