
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: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“ и то на следећи начин:

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, а најдуже до 180 дана. 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 краћим роком извођења активности предмета јавне набавке. 
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: 30.07.2014. 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 са добрима: одржавање (санација ограда) ТС 35/10 кВ ( Борll, Борlll, Крепољин и Неготин ll)(орн. 45000000), ЗЈН бр.1.3.5/14 - 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 средство обезбеђења за озбиљност понуде,
9. Образац бр.9. – Изјава Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења за добро извршење посла,
10.  Образац бр.10. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 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. 1.3.5."
 
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.1.3.5/14".

Коверту са назнаком " Обавезни услови за јавну набавку ЗЈНбр.1.3.5/14 " и коверте са назнаком "Додатни услови за јавну набавку ЗЈНбр.3.5/14", треба ставити у посебну затворену коверту или кутију, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку радова са добрима: одржавање (санација ограда) ТС 35/10 кВ ( Борll, Борlll, Крепољин и Неготин ll)(орн. 45000000), ЗЈН бр.1.3.5/14 - НЕ ОТВАРАТИ”, и исту доставити на адресу: "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Огранак Електротимок Зајечар, Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар. 









	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, 30.07.2014. 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
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