На основу члана 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), лице
за јавне набавке Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку услуге израде енергетске сертификације за део објекта,
велика сцена, у зони А комплекса летње позорнице „Врело“ у Сокобањи
Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује на интернет страни
наручиоца.
Предмет набавке је набавка услуге израде енергетске сертификације за део објекта, велика
сцена, у зони А комплекса летње позорнице „Врело“ у Сокобањи.
Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће закључити уговор
за предметну набавку.
Понуђач је дужан да изврши услугу у складу са Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ број, 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019- др закон и 9/2020), у складу са одредбама Правилника о условима,
садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени
гласник РС“, бр. 69/2012 и 44/2018 – др. закон) , другим позитивно правним прописима који
регулишу област из које је предмет ове јавне набавке, подзаконским актима, усвојеним
стандардима, техничким прописима и правилима струке.
Предмет набавке је услуге израде енергетске сертификације за део објекта, велика сцена, у
зони А комплекса летње позорнице „Врело“ у Сокобањи.
Део објекта за који се ради сертификација, категорије Б класификационог бр. 121113,
лоциран је испод трибина велике сцене и чине га простор намењен за кафић и тоалете
оквирне површине 70м². Комплекс летње позорнице ,,Врело'' налази се на парцелама
КП.Бр.3376/2, 3377/1, 3378/1, 5680/8 и 5680/10 у КО Сокобања, Ул.Врелска бб.
За потребе добијања употребне дозволе за предметни део објекта потребно је израдити
енергетски пасош.
У поступку добијања грађевинске дозволе у саставу техничке документације ФАЗА А-Летња
позорница, кафе са јавним тоалетом, израђен је Елаборат енергетске ефикасности
бр.288/15ЕЕ од 25.12.2015.године.
Услугу може извршити привредно друштво које поседује решење о испуњености услова из
издавање сертификата о енергетским својствима зграда, издато од Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Сертификат је потребно израдити и доставити у дигиталном облику, електронски потписан и
два примерка аналогно.
Енергетски пасош мора бити уведен у Централни регистар енергетских пасоша ЦРЕП.
Понуђач је дужан да попуни и достави следеће обрасце: Образац понуде и Образац општи
подаци о понуђачу.
Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопију решења о испуњености услова за
издавање сертификата о енергетским својствима зграда, издато од стране Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
1

Рок за извршење услуге је ___ календарских дана, најкасније (10) календарских дана од дана
предаје понуђачу од стране Наручиоца неопходне документације за извршење напред
наведене услуге.
Наручилац је дужан да понуђачу достави сву законом неопходну документацију као и да му
омогући обилазак локације за коју је потребно израдити пасош.
У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове које има.
У понуди се исказује цена без и са ПДВ-ом у динарима.
Наручилац ће вредновати укупно исказану цену без ПДВ-а.
Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума ''најнижа понуђена
цена без ПДВ“. У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда онај
понуђач који је понудио краћи рок извршења услуге.
Уговорена укупна цена услуге је фиксне и не може се мењати током трајања уговора.
Плаћање за извршену услугу извршиће се уплатом на рачун понуђача у року од максимално
45 дана од дана испостављања рачуна који мора бити регистрован у складу са Правилником о
начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/18, 59/18 и
8/2019), а по достављају напред наведеног сертификата (енергетског пасоша).
Понуђачи достављају понуде до 10.08.2020 године до 13,00 часова факсом на број 018/830253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица
Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком Понуда за набавку услуге израде
енергетске сертификације за део објекта, велика сцена, у зони А комплекса летње позорнице
„Врело“ у Сокобањи. Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је
неблаговремена и неће бити разматрана.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене
податке.
Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и
оверена потписом овлашћеног лица понуђача.
За праћење реализације набавке наручилац ће обезбедити лице.
Саставни део овог позива су:
-Образац понуде;
-Образац општи подаци о понуђачу;
-Графички приказ површине за који се врши сертификација.
Контакт особа: Душица Станковић, dusicastankovic@opstinasokobanja.com
У Сокобањи, 04.08.2020.године
IV Брoј :404-89-3/2020
Лице за ЈН
Душица Станковић
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Образац понуде
Укупно понуђена цена без ПДВ-а __________________
Укупно понуђена цена са ПДВ-ом __________________
Рок за извршење услуге је ___ календарских дана, најкасније (10) календарских дана од дана
предаје понуђачу од стране Наручиоца неопходне документације за извршење напред
наведене услуге.
Датум:

Потпис понуђача

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Датум:

Потпис понуђача
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