На основу члана 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019) и
налогом за спровођење поступка IV Брoј:404-153-4/2020 од 16.12.2020. године, лице за јавне
набавке Општинске управе општине Сокобања, путем упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку услуге израде енергетске сертификације за објекат
Основне школе у Сокобањи
Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује на интернет страни
наручиоца.
Предмет набавке је набавка услуге израде енергетске сертификације за објекат Основне
школе у Сокобањи, спратности П+Пк, категорије В, класификационе ознаке 126321, укупне
бруто изграђене површине 1094,16м2, укупне нето површине 877,16м2. Предметни објекат се
налази на к.п.бр.5233 К.О. Сокобања.
За објекат је урађен Елаборат енергетске ефикасности број П-60_ЕЕЕ/2017 од стране АТК СТУДИО ПР Татјана Ранђеловић-Јовановић Параћин.
Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће закључити уговор
за предметну набавку.
Сертификат је потребно израдити и доставити у дигиталном облику, електронски потписан и
два примерка аналогно.
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.
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.
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 вези реализације
набавке.
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 ''цена без ПДВ“.
У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда онај понуђач који је
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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 28.12.2020 године до 10,00 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 за објекат Основне школе 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 и
-Образац општи подаци о понуђачу;
Контакт особа: Душица Станковић, dusicastankovic@opstinasokobanja.com
У Сокобањи, 23.12.2020.године
IV Брoј :404-153-5/2020
Лице за ЈН
Душица Станковић с.р.
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Образац понуде за сертификацију за објекат Основне школе у Сокобањи

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

3

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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