
На основу члана 55. и 60. Закона ојавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012,14/15 и 68/15)
и Одлуке Директора о покретању Отвореног поступка за ЈН/2100/0152/2019-Ф3, ЈП „ЕПС`
Београд, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта, објављује

Број:60$.423 -L ZOЈ 56.~Сг3~~-:2О,2О

Мали Зворник,  ОЭ 11• '2і $  године

ПОЗИв ЗА ПОДНОШЕFbЕ ПОНУДЕ

Текуnе одржавање теретних моторних возила, средстава за транспорт и аутобуса
Фаза 3 — ХЕ „Зворник"

број '

Ј Н/2100/0152/2019-Ф3

1. НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈП „ЕПС` Београд,
Огранак "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Трг Душана Јерковиfiа број 1, 31250 Бајина Башта

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.eps.rs 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Државно јавно предузеflе.

3: ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени поступак.

4. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке је набавка услуга:

Teкyfie одржавање теретних моторних возила, средстава за транспорт и аутобуса Фаза 3—
ХЕ „3ворник".

Назив из општег речника набавке: Услуге одржавања аутомобила

Ознака из општег речника набавке: 50112200.

Рок пружања услуга:

Пружалац услуга је обавезан да пружање услуга започне у року од 3 дана од дана ступања
уговора на снаry и да исте врши до утрошка планираних средстава за предметну јавну
набавку.

Место пружања услуга:

У сервисној радионици Пружаоца услуга.

Место пружања услуга редовног сервиса, ванредног прегледа возила, ванредног одржавања
возила, као и вулканизерских услуга је сервисна радионица Пружаоца услуга, на адреси коју
наводи у својој понуди а која не може бити удаљена преко 15 километара од локације
Корисника услуга, односно, од Организационе целине ХЕ „Зворник", Мали Зворник.

5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА.
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6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријуми за оцењивање понуда је Економски најповољни]а понуда и заснива се на
следеFiим елементима критеријума: _ - .

Критеријум Пондер

1. Цена норма/часа за аутомеханичарске услуге (Ц1) 40

2. Цена норма/часа за аутоелектричарске услуге (Ц2) 15

З. Цена норма/часа за аутолимарске услуге (ЦЗ) 10

4. Цена норма/часа за аутолакирерске услуге (Ц4) 5

5. Цена норма/часа за интервенције на ауто-клима уреfјајима (Ц5) 10

б. Цена норма/часа за аутодијагностичке услуге (Цб) 20

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА 100

МЕТОДОЛОГИЈА ВРЕДНОВАI-6А ПОНУДА

1. Цена норма/часа за аутомеханичарске услуге

Број пондера по основу цене норма/часа за аутомеханичарске услуге fie се рачунати
за сваку понуду посебно по следеТiем обрасцу

П1 = 40 * Ц1мин/Ц1х
Где су:
Ц1 мин — најнижа понуFјена цене норма/часа за аутомеханичарске услуге
Ц1х - цена норма/часа за аутомеханичарске услуге понуде која се оцењује

2. Цена норма/часа за аутоелектричарске услуге

Број пондера по основу цене норма/часа за аутоелектричарске услуге Fie се рачунати
за сваку понуду посебно по следеFiем обрасцу

П2 = 15 * Ц2мин/Ц2х
Где су:
Ц2мин — најнижа понуfјена цене норма/часа за аутоелектричарске услуге
Ц2х - цена норма/часа за аутоелектричарске услуге понуде која се оцењује

З. Цена норма/часа за аутолимарске услуге

Број пондера по основу цене норма/часа за аутолимарске услуге fie се рачунати за
сваку понуду посебно по следеfiем обрасцу

ПЗ = 10 * ЦЗмин/ЦЗх
Где су:
ЦЗмин — најнижа понуТјена цене норма/часа за аутолимарске услуге
ЦЗх - цена норма/часа за аутолимарске услуге понуде која се оцењује

4. Цена норма/часа за аутолакирерске услуге

Број пондера по основу цене норма/часа за аутолакирерске услуге fie се рачунати за
сваку понуду посебно по следеfiем обрасцу

П4 = 5 * Ц4мин/Ц4х
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Где су:
Ц4мин — најнижа понуFјена цене норма/часа за аутолакирерске услуге
Ц4х - цена норма/часа за аутолакирерске услуге понуде која се оцењује

5. Цена норма/часа за интервенције на ауто-клима уређајима

Број пондера по основу цене норма/часа за интервенције на ауто-клима уреFјајима Fie
се рачунати за сваку понуду посебно по следеfiем обрасцу

П5 = 10 * Ц5мин/Ц5х
Где су:
Ц5мин — најнижа понуfјена цене норма/часа за интервенције на ауто-клима уреfјајима
Ц5х - цена норма/часа за интервенције на ауто-клима уреfјајима понуде која се оцењује

6. Цена норма/часа за аутодијагностичке услуге

Број пондера по основу цене норма/часа за аутодијагностичке услиге fie се рачунати
за сваку понуду посебно по следеfiем обрасцу

П6 = 20 * Цбмин/Ц6х
Где су:
Цбмин — најнижа понуfјена цене норма/часа за аутодијагностичке услиге
Ц6х - цена норма/часа за аутодијагностичке услиге понуде која се оцењује

Укупан број пондера, за сваку понуду, рачунаflе се по следеnем обрасцу:
П = П1+П2+П3+П4+П5+П6

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје
понуде домаFiег и страног понуFјача који пружају услуге, Наручилац мора изабрати понуду
најповољнијег домаFiег понуfјача под условом да разлика у коначном збиру пондера измеfју
најповољније понуде страног понуТјача и најповољније понуде домаТiег понуi7ача није веfiа
од 5% у корист понуде страног понуfјача.

У понуFјену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаfiи понуfјач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje порез на
доходак граFјана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуfјача се сматра домаfiим понуFјачем ако је сваки
члан групе понуFјача правно лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje порез на добит
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на
доходак граFјана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвоFјачем, понуfјач се сматра домаfiим понуfјачем, ако је
понуFјач и његов подизвоfјач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез
на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се ypefjyje
порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаfiе понуfјаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки
у којима учествују понуfјачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у
централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваfiе се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаflе понуТјаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки
у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и
придруживању измеfју Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и
Републике Србије, са друге стране, примењиваfiе се сходно одредбама тог Споразума.
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5.1. Резервни критеријум

У случају да постоје две или више понуда са истим бројем пондера, биfiе изабрана понуда
оног понуfјача који добије веfiи број пондера за критеријум под редним бројем 1—
Аутомеханичарске услуге.

Уколико две или више понуда имају на крају пондерисања исти укупан број пондера на две
децимале, а при томе су најповољније (са највеfiим укупним бројем пондера), најповољнија
понуда биfiе изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац fie извршити јавно, у присуству овлашFiених
представника понуfјача који имају исти број пондера. На посебним папирима који су исте
величине и боје Наручилац fie исписати називе понуfјача, те папире ставити у кутију, одакле
fie председник Комисије извуfiи само један папир. Понуfјачу чији назив буде на извученом
папиру 6иfie додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац fle сачинити записник о спроведеном поступку жреба и исти fie уручити/доставити
свим Понуђачима који су учествовали у поступку жреба.

7. НАЧИН ПРЕУЗИМАF6А КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА
ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

Конкурсна документација се може преузети у електронском облику на Порталу Управе за јавне
набавке Републике. Србије: http//portal.ujn.gov.rs/, као и на. .интернет адреси наручиоца:
ипиw.ерs.гs.

8. НАЧИН ПОДНОШЕFbА ПОНУДЕ И РОК:

ПонуТјач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношfiу утврдити да се први
пут отвара, на адресу: Јавно предузеnе „Електропривреда Србије", Огранак "Дринско —
Лимске ХЕ" Бајина Башта, ХЕ Зворник, Краља Петра 140,15318 Мали Зворник, писарница
- са назнаком: „Понуда за јавну набавку ТекуТiе одржавање теретних моторних возила,
средстава за транспорт и аутобуса Фаза 3- ХЕ „Зворник" број ЈН/2100/0152/2019-Ф3 - НЕ
ОТВАРАТИ", а на полеl!јини навести назив Понуfјача, адресу, број телефона и e-mail контакт
особе Понуfјача.

Рок за подношење понуда је најмање 30 дана од дана објављивања Позива за подношење
понуде и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки Републике Србије, до 10:00
часова задњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан
наведеног рока fle се сматрати први наредни радни дан до 10:00 часова, тј. крајњи рок за
подношење понуда је 22.12.2020. године до 10:00 часова.

9. МЕСТО, BPEME И НАЧИН OTBAPAFbA ПОНУДА:

Комисија за јавну набавку fie благовремене понуде отварати у просторијама Наручиоца: ЈП
„ЕПС" Београд, Огранак "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина Башта - ХЕ Зворник,
Краља Петра 140., 15318 Мали Зворник, последњег дана за предају Понуда у 10:30 часова.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

10. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЋАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ
OTBAPAk6A ПОНУДА:

У поступку отварања понуда моry активно учествовати само овлашfiени представници
понуТјача.

ОвлашТiени представници ПонуТјача морају имати заведено и оверено потписом законског
заступника понуfјача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица
овлашfiеног од стране законског заступника уз доставу овлашFiења у понуди, које fie предати
Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда, да би могли активно учествовати у

4/5



поступку отварања понуда, тако што моry давати евентуалне примедбе на поступак отварања
понуда, потписати и преузети Записник по завршеном поступку отварања понуда.

Овлашflеним представницима ПонуТјача Fie након јавног отварања понуда бити омоryfiено да
дају примедбе на поступак отварања понуда и да изврше увид у понуде других Понуfјача у
делу података који се уносе у Записник о отварању понуда.

Ако је у овлашfiењу наведено да је представник понуfјача овлашfiен само да присуствује
отварању понуда, тада као и остала треfiа лица која представљају јавност, присуствује
отварању понуда, али не учествује у поступку отварања понуда.

11. РОК ЗА ДОНОШЕF6Е ОДЛУКЕ:

Одлука о додели уговора биfiе донета у року од 25 дана од дана отварања понуда, односно
у року од 40 дана од дана отварања понуда у случају веfiег броја понуда и обимности
достављених понуда.

Наручилац Fie Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана
од дана њеног доношења.

Уколико нису испуњени услови за доделу уговора Наручилац fie донети Одлуку о обустави
поступка предметне јавне набавке и исту објавити на Порталу јавних набавки у року од три
дана од дана њеног доношења.

12. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: "

За техничка питања контакт особа је: Саша Ћуриfi, е-mai1: sasa.diuricCШeps.rs

За општа питања контакт особа је: Горан Тадиfl, e-mai1: goran.tadic@eps.rs

Комисија за ЈН/2100/0152/2019-Ф3
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