Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
Комисија за јавне набавке
бр. 401-1-47/2016-IV/12
Дана:13.12.2016. године
На основу члана 55. став 1. тач 2., члана 57. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 22. Закона о јавно приватном партнерству
(„Службени гласник РС“ бр. 88/11 и 15/16) наручилац објављује следећи:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Наручилац: Општина Врбас, Маршала Тита 89, www.vrbas.net
Врста наручиоца: локална самоуправа
2.Предмет јавне набавке: радови (редни број ЈН 401-1-47/2016)
Опис предмета набавке: отворени поступак за јавну набавку доделе уговора о јавно-приватном
партнерству без елемената концесијa за вршење енергетске услуге на делу система јавног
осветљења Општине Врбас.
Шифра и ознака из ОРН:
71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом
71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском ефикасношћу
50232100 Услуге одржавања уличне расвете
50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете
3.Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Критеријим за оцењивање понуде је „економски најповољнија понуда“.
Елементи критеријума за доделу уговора су:
Нето садашња вредност укупних трошкова пројекта (PV(C)) доноси највише 85 пондера
Гарантована уштеда годишње потрошње електричне енергије (ГУЕЕ) доноси највише 15
пондера.
3.Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок,...):
Сви заинтересовни понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у
просторијама Општинске управе Врбас, улица Маршала Тита бр.89 Врбас, канц.15/2, сваког
радног дана од 09,00 часова до 13,00 часова, као и на сајту наручиоца www.vrbas.net, Порталу
службених гласила РС и базе прописа и Порталу Управе за јавне набавке.
4.Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Заинтересовани понуђачи треба да поднесу своју понуду у року од 52 дана од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке до 03.02.2017. године до 09,30
часова задњег дана конкурса. Понуду доставити у затвореној коверти на примаоца Општина
Врбас, улица Маршала Тита бр.89 Врбас. На полеђини коверте читко написати назив, број
телефона и адресу понуђача.
Понуђачи своју понуду подносе лично на писарницу или путем поште.
Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца у року за подношење
понуда.
5.Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):
Отварање понуда вршиће се јавно у просторијама Општине Врбас, улица Маршала Тита бр.89,
Мала сала на првом спрату, задњег дана рока за подношење понуда 03.02.2017. године у 10,00

часова. У поступку могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
6.Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 40 дана од дана отварања понуда.
7.Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у Одсеку за јавне
набавке. Емаил адреса: javne.nabavke@vrbas.net, факс бр. 021/705-990.
8.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног
лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, биће третиран као
општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.
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