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 у поступку набавке услуга – Припрема пројектне апликације за
модернизацију јавног осветљења дуж улица Алексе Маркишића, Радета Живковића,
Миладина Живановића, Светог Саве у улице Превалац.
Овај позив се директно упућује потенцијалним понуђачима и објављује на сајту општине
Сокобања www.opstinasokobanja.com
Понуду понуђач доставља до 29.10.2020. године до 11,00 часова путем факса на број
018/830-253, е-мејла:dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца
Општина Сокобања, улица Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком за
набавку услуге – Припрема пројектне апликације за модернизацију јавног осветљења.
Предмет набавке је услуга - Припрема пројектне апликације за модернизацију јавног
осветљења дуж улица Алексе Маркишића, Радета Живковића, Миладина Живановића,
Светог Саве у улице Превалац.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА АНГАЖОВАЊЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА У ЦИЉУ ПРИПРЕМЕ
ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ЗА ПОТРЕБЕ КОНКУРИСАЊА КОД МИНИСТАРСТВА РУДАРСВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
РС
Предмет набавке јесу услуге стручног лица у циљу припреме предлога пројекта и
конкурсне документације општине Сокобања за потребе конкурисања код Министарства
рударсва и енергетике РС, а у циљу модернизације система јавног осветљења, који је у
надлежности јединице локалне самоуправе, односно у улицама Алексе Маркишића, Радета
Живковића, Миладина Живановића, Светог Саве и улице Превалац.
Модернизација јавног осветљења треба да буде унапређена на одређеним локацијама и то
путем:
(1) замене извора светлости, односно светиљки,
(2) уградње савремене опреме за контролу и управљање системом осветљења (даљинска
контрола, регулатори интензитета осветљења и др.).
Консултант је у обавези да:
-

Направи списак мера за унапређење енергетске ефикасности са образложењем и
елаборатом енергетске ефикасности
Уради техно-економску анализу, која обухвата оцену исплативости пројекта и
прорачун периода повраћаја инвестиције, урађену на основу: података о просечним

трошковима енергената за постојеће стање према стварном стању потрошње на
годишњем нивоу; трошкова енергената за постојеће стање према подацима из
извештаја о енергетском прегледу; трошкова за новопројектовано стање према
подацима из елабората енергетске ефикасности,
- састави предмер и предрачун радова са износом квалификованих трошкова
пројекта. У предмеру и предрачуну навести обавезно техничке карактеристике
опреме које задовољавају критеријуме минималне енергетске ефикасности Јавног
позива и Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”,
број 61/11);
- попуни образац очекиване годишње уштеде енергије (ОПГ образац), у складу са
прописом којим се уређује праћење спровођења акционих планова за енергетску
ефикасност у Републици Србији;
- Попуни Упитник за унос података у ИСЕМ базу и
- друго предвиђено јавним позивом за кандидовање пројеката ради финансирања
унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама
локалне самоуправе, као и градским општинама, јп 1/20-21, како би општина
Сокобања поднела комплетну пројектну пријаву
Рок за припрему предлога пројекта и конкурсне документације је 11.новембар 2020 до
15часова.
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 пројектним
задатком и иста мора бити потписана.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, сачињена на српском језику, читко откуцана или
попуњена.
У понуди мора да се наведе:
Укупно понуђена цена за набавку исказује се у динарима без ПДВ и са ПДВ.
Плаћање за извршену услугу извршиће се уплатом на рачун понуђача у року од
максимално 15 дана од дана извршене припреме предлога пројекта и конкурсне
документације и издавања рачуна. Уз рачун понуђач доставља Изјаву наручиоца, коју
сачињава руководилац Одељења за урбанизам, локални еркономски развој и заштиту
животне средине, да је услуга извршена, односно припремљен предлога пројекта и
конкурсна документације.
Рок у коме ће бити извршена услуга је најкасније до 11.новембра 2020 до 15часова.
Понуђач обавезно попуњава Образац понуде и наводи податке дате у табели Општи
подаци о понуђачу, који су саставни део овог позива.
У цену морају да буду урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне
набавке и иста је фиксна.
Критеријум за избор најповољније понуде је цена.

Изабраном понуђачу Наручилац ће издати наруџбеницу.
Контакт особа: Душица Станковић, dusicastankovic@opstinasokobanja.com
У Сокобањи, 26.10.2020. године
IV Брoј : 404-109-2/2020

Лице за ЈН
Душица Станковић с.р.

Образац понуде
Р.бр
1.

Назив
Припреме предлога пројекта и
конкурсне документације општине
Сокобања за потребе конкурисања
код Министарства рударсва и
енергетике РС, а у циљу
модернизације система јавног
осветљења, који је у надлежности
јединице локалне самоуправе,
односно у улицама Алексе
Маркишића, Радета Живковића,
Миладина Живановића, Светог Саве
и улице Превалац.
Консултант је у обавези да:
Направи списак мера за
унапређење енергетске ефикасности
са образложењем и елаборатом
енергетске ефикасности
Уради техно-економску
анализу, која обухвата оцену
исплативости пројекта и прорачун
периода повраћаја инвестиције,
урађену на основу: података о
просечним трошковима енергената за
постојеће стање према стварном
стању потрошње на годишњем
нивоу; трошкова енергената за
постојеће стање према подацима из
извештаја о енергетском прегледу;
трошкова за новопројектовано стање
према подацима из елабората
енергетске ефикасности,
састави предмер и предрачун
радова са износом квалификованих
трошкова пројекта. У предмеру и
предрачуну навести обавезно
техничке карактеристике опреме које
задовољавају критеријуме
минималне енергетске ефикасности
Јавног позива и Правилнику о
енергетској ефикасности зграда

Кол
ичи
на
1

Јединична
цена без
ПДВ

Укупна
цена без
ПДВ

(„Службени гласник РС”, број 61/11);
попуни образац очекиване
годишње уштеде енергије (ОПГ
образац), у складу са прописом којим
се уређује праћење спровођења
акционих планова за енергетску
ефикасност у Републици Србији;
Попуни Упитник за унос
података у ИСЕМ базу и
друго предвиђено јавним
позивом за кандидовање пројеката
ради финансирања унапређења
енергетске ефикасности у објектима
од јавног значаја у јединицама
локалне самоуправе, као и градским
општинама, јп 1/20-21, како би
општина Сокобања поднела
комплетну пројектну пријаву
Укупно понуђена цена без ПДВ-а __________________
Укупно понуђена цена са ПДВ-ом __________________

Рок за извршење услуге је најкасније до 11.новембра 2020 до 15часова.

Потпис понуђача
Датум:

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:

Датум:

Потпис понуђача

