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Одељак 1: Секторски наручилац
1.1) Назив и адресе (молимо наведите све секторске наручиоце одговорне за посryпак)

lавни позив - секторска набавка
СЕКТОРСКИ НАРУЧИЛАЦ

Назив: Јавно предузеhе „Електропривреда Србије" Порески идентификациони број (ПИБ):
103920327

Адреса: Балканска 13

Место: Београд НСТЈ овнака: RS Поштански број: 11000 Држава: Србија

Особа за контакт: Ружа ЈовановиЋ Телефон: +3810648362749

Епектронска пошта: ruza.jovanovic@panonske.rs Факс:

Интернет страница(-е):

Гпавна страница: http://vrиrw.eps.rs/
Страница профила наручиоца:

1.2) Централизована или заједничка јавна набавка

❑ Набавку заједнички спроводи више наручилаца
У случају набавке наручиоца у коју су укључени наручиоци из држава чпаница Европске уније — навести примењив национални пропис о
јавним набавкама:

❑ Набавку спроводи тело за централизоване јавне набавке

1.3) Комуникација

11 Документација о набавци је досryпна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на:

https://ј nportal.0 jn.gov. rs/

■ Приступ документацији о набавци је ограничен

Додатне информације доступне су
~1 на горе поменугој адрвси

■ на другиј адреси:

Понуде или пријаве морају се поднети

1~1 електронски на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

❑ на горе поменуту адресу
■ на следеhу адресу:

■ Епектронска комуникација захтева коришЋење алата и ypefjaja који нису широко доступни. Бесплатан, неограничен и несметан директан
припуп тим алатима и уреFјајима омоryЋен је на:
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1.6) Основна делатност

❑ Производња, пренос и дистрибуција гаса и топпотне
енергије

® Електрична енвргија

❑ Ваfјење гаса и нафте

❑ Истраживање и ваFјење угља и других чврстих горива

❑ Водоснабдевање

❑ Поштанске услуге

❑ Железничке услуге

❑ Услугв градске железнице, трамваја, тролејбуса и
аутобуса

❑ Двлатности повезане са пукама

❑ ДелатнОсти повезане св веродромима

❑ Друга делатнОст:
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Одељак П: Предмет
U.1) Предмет набавке

11.1.1) Назив: техничк0 ОдРждвдње пОелОвнОг пРОстОРА зд пОтРЕSЕ те-т0
сrемскА мита0вицА - ЧишЋење кОтлА нд sи0мАСv

Референтни број: 1Н/3200/0091/2021
(34/2021)

11.1.2) Главна CPV ознака: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања Додатна CPV ознака:

11.1.3) Врпа предмета набавке ■ РадОви ■ добра Услуге

11.1.4) кратак опис:
Предметјавне набавке је чишЋење котла на биомасу (сунцокретова љуска) и то: циклонског предложишта, ложишта,

пакета димних канапа, „С' кривине, димни канал до мултициклона, мупти циклон, димни канал од мупти циклона до вреЋастог
филтера заједно са вреЋастим филтером, димни канал од вреЋастог филтера до вентипатора димних гасова

11.1.5) ПРоцењена укупна врвдност
Вредност беэ ПДВ-а: Banyra:
(у случају оквирних споразума unu система динамичне набавке — прОцењена унупна максимална вредност за уиупан период трајања

оквирног спораэума или система динамичне набавке)

11.1.6) ПОдаци 0 парти)ама
Овај предмвт набавке је обликован у више партија ■ да /Z/ не
МОryЋност пОднОшења пОнуде за ■ све парти)в ■ више партија: ■ само за једну партију
■ Максималан број партија кОјв мОry бити дОдвљене једнОм пОнуFјачу:

11.2) Опис

и.2.1) Назив: техничк0 одгжАвАње пОсловнОг пРОстоРА ЗА пОтРеsе те-т0
СРЕМСКА мИТРС1ВИЦА - ЧИШЋЕF6Е кОТЛА НА БИОМАСУ

Партија број:

11.2.2) ДОдатне ознаке CPV-a
Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:

11.2.3) Мест0 иавршења
НСТ1 ознака: R5127
Главно место извршења рад0ва или испоруне добара или пружања услуга:
„Термоелектрана-топлана Сремска митрОвица" Јарачки пут 66, 22000 Срвмска Митровица

11.2.4) Опис набавке: (природа и обим радова, добра или ycnyra unu наэнака о потребама и захтевима,• само за добра — навести да ли се траже
понуде у сврху иуповине, эакупа, пиэинга добара unu куповине на рате или бипо каиве иомбинације наведеног)
Предмет јавне набавке је чишЋење котла на биомасу (сунцОкретова љуска) и то: циклонског предложишта, ложишта,

пакета димних канала, „С` кривине, димни канал до мултицикпона, мупти цикпон, димни канал од мулти циклона до вреfiастог
филтера заједно са вреЋастим филтером, димни канал од вреЋастог филтера до ввнтилатора димних гасова

11.2.5) критеријуми за доделу уг0вора

Пондер:

Пондер:

о набавци

1 ~ Испод наведени критеријуми
❑ Критеријум квалитета — Назив:

г

■ Критври)умтрошка — Назив:

►1 Цена — Пондер:
■ Цена нијвједини критеријум за доделу угОвора, а сви критеријуми су наввдени у документацији

11.2.6) ПРоцењена вредност
Вредност беэ ПДВ-а: Валута:
(у глучају оквирних спораэума unu система динамичне набавке — процењена укупна максимапна вредност за укупан период трајања за ову

napmujy)
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11.2.7) Трвјвње уговора, оквирног споравума или система динамичне набавке

Трајање у мвсецима: 12 unu Трајање у данима:

unu Почетак:
/ Завршетак:

Овај уговор подложан је продужењу ■ да не

Опис продужењв:

11.2.9) Подаци о смањвњу броја кандидата који Ће бити позвани (осим у отвореним поступцима)

Предвиђени број кандидата:
Ипи Предвиfјени минималан број: / Максималан број:

Објективни и недискриминаторски критвријуми или правила за смањивање броја кандидата:

11.2.10) Подаци о варијантамв
Варијанте су дозвољене ■ да 11 не

11.2.11) Подаци о опцијама
Опције ■ да 11 не

Опис опција:

11.2.12) Подаци о влвктронским каталозима
Понуде морају да буду поднвте у форми елвктронсног каталога или да садржв влвктронски каталог■

11.2.13) Подаци о фондовима Европскв уније

Набавка је повезана са пројектом и/ипи програмом финансираним ив фондова Европске уније

Идвнтификација пројвкта:

да не■ 11

11.2.14) Додатни подаци:
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Одељак 111: Правни, економски, финансијски и технички подаци
111.1) Критеријуми за избор привредног субјектв

111.1.1)

❑

Профвсионвлнв двлвтност

Способност за обављање профвсионалне делатности, укључујуhи захтеве који се односе на упис у регистар привредних субјеката, судски
регистар, професионални регистар или други одговарајуЋи регистар како су наведени у документацији о набавци

Списак и ервтак опис услова:

111.1.2) Економски и финансијски капацитвт

■ Критеријум(и) за избор привредног субјента како су наведени у документацији о набавци

Списак и кратак опис нритвријума за избор:

Минималан ниво(-и) евентуално захтеваних капвцитетв:

111.1.3) Твхнични и стручни квпвцитвт

■ Критеријум(и) за избор привредног субјекта како су наведени у документацији о набавци

Списак и кратак опис критвријума за избор:

Минималан ниво(-и) евенryално захтеваник капацитетв:

111.1.5) Подаци о резервисвним угаворимв

■ Право учешhа резервисаноје за привредне субјекте из члана 37. 3акона о јавним набавкама

■ Уговор о јввној набавци извршава се у онвиру прогрвма эаштитног запошљавања

111.1.6) Тражени депозити и гврвнције:

111.1.7) Главни услови у ввзи са финансирањем и плаhањвм и/или упуhивање на адговарајуЋв одрвдбе које садржв те условв:

111.1.8) Прввни облик који Ће у слqчају додвле уговора група привредних субјевата морвти да преузме:

111.2) Услови повезани св уговором

111.2.1) Подаци о одрвfјвнај професији (само за уговоре ојавној набавци успуга)

❑ Пружвње услуга резервисано је за одреhену професију

Упуhивањв на релевантни звкон или други пропис:

111.2.2) Углови за извршвњв уговора:

111.2.3) Подаци о лицимв одговорним за извршвњв уговора

❑ Обаввза навоhења имена и стручних квапификација лица одговорних за извршвње уговора
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Одељак 1V: ПОсryпак
1V.1) Onuc

1V.1.1) Bpera поступка
1~1 Отворени поступак
■ Рестриктивни поступак
■ Преговарачки поступак са објављивањемјавног позива
■ Конкурентни дијалог
■ Партнерство за иновације

■ КоришЋење краhвг рока из разлога оправдане хитнопи (само у спучају отвореног поступка, рестриктивног поступка, или
преговарачиог поступка са објављивањем јавног позива)

Образложвњв:

1V.1.3) Подаци о оквирном спОразуму или сипвму динамичне набавке
■ Набавка укључује успостављање оквирног спОразума

■ Оквирни споразум са једним привредним субјектом
■ Оквирни споразум са више привредних субјеката

ПредвиТјени максималан број учесника у оквирном спораэуму:
■ Набавка укључује успостављање система динамичне набавке

■ Системом динамичне набавке моry да се корисre додатни наручиоци
У случају онвирних споразума — наведите разлоге за трајањв дужв од чвтири године:

1V.1.4) Подаци о смањењу 6рОја понуда или рвшења током првгОвора или дијапога
■ КоришЋењв узастопних фаза как0 би се постепено смањио број понуда о којима he се преговарати или решења о којима Ће се расправљати

1V.1.6) Подаци о епектр0нскОј лицитацији
■ Биhе спроведвна електронска лицитација

ДОдатни подаци о елвктрОнскОј лицитацији:

1V.2) АдминисТративни пОдаци

1V.2.1) Првтходно Објављвни Огласи у вези са Овим пОпупкОм
Број огласа на Портапу јавних набавки:
(једно од cnedefiez: Периодично индикативно обавештење, Обавештење на профилу наручиоца)

1V.2.2) Рон за подношење понуда или пријава
Датум: 12.04.2021 Покално време: 10:00

1V.2.3) Оквирни датум слања позива за подношење понуда или за учешЋв у дијалоry или преговарањв одабраним кандидатима

Даryм:

1V.2.4) lезици на којима пОнудв или пријаве моry бити поднвте: Српски

1V.2.6) минималан рок важвња понуде
Понуда мора бити важеЋа 60 дана од дана отварања понуда

1V.2.7) Отварањв понуда
Датум: 12.04.2021 Покално времв: 10:30

Место: ТЕ-ТО СРЕМСКА МИТРОвИЦА, Јарачки пут 66, 22000 Сремска Митровица

Подаци 0 овлашhвним лицима и попупиу отварања:
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Одељак V1: Допунски подаци
v1.1) Подаци 0 пОнввљању

Ова набавка he се понављати ❑ да
Процењено време објављивања нвредних јавних позива:

® не

v1.3) ДОдатни пОдаци:

v1.4) Заштита права

v1.4.1) Тело надлежно за заштиту права

назив: Републичка комисија за заштиту права у попупцима јавних набавки

Адреса: Немањина 22-26

Место: Београд Поштански број: 11000 Држава: РС

Електронска пошта: republicka.komisija@kjn.gov.rs телефон: +381112060905

Интернетстраница: http://kjn.rs Факс: +381112060918
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V1.4.3) Поступак заштите права
Првцизне инфармаци)е о ракц(авима) за заштиту права:
Захтев за заштиry права пОднОси се електронским пцтем прек0 Портала јавник набавки истОвремено нарцчиоцц и

репц6личкОј кОмисији, однОсно ц писаном обликц , непосреднОм предајом или препОрцченом пОштОм нарцчциоцц, на адресц: ЈП
епе, ОгРАнкА °пАнОнекЕ тЕ-т0 нОви сдд°; те-т0 сРемскА митРОвицА, Јарачки пцт 66, 22000 Сремска Митровица, ц ком
спцчајцје подносилац захтева дцжан да копијц зхтева дОстави Репцбличкој комисији.

Захтев за заштиту права мОже да се поднесе ц токц целог постцпка јавне набавке, осим ако З1н није дрцгачије одређено, а
најкасније ц рокц од десет дана Од дана Објављивања на Порталц јавних набавки одпцке нарцчиоца којом се окончава пОступак
јавне набавке ц скпадц са 3Јн. Захтев за заштиту права којим се оспОравајц радње нарцчи0ца ц вези са одреТјивањем врсте
постцпка, садржинОм јавног пОзива и кОнкцрснОм докцментацијОм сматраЋе се благовременим ако је примљен Од стране
нарцчи0ца најкасније три дана пре истека рока за пОднОшење пОнцда, ОднОсн0 пријава, без Обзира на начин достављања.

Захтев за заштиту права кОјим се ОспОравајц радње нарцчиоца предцзете накОн истека рока за пОднОшење понцда
пОдноси се ц рОкц од десет дана Од дана Објављивања Одлуке нарцчи0ца на ПОрталц јавних набавки, ОднОсн0 Од дана пријема
О,прцке ц слцчајевима када Објављивање на Порталц јавних набавки није предвиТ7ено 3Јн.

накОн истека рока за пОднОшење захтева за заштиту права, подносилац захтева не мОже да дОпцњава захтев
изношењем разлОга ц вези са радњама које сц предмет ОспОравања ц пОднетОм захтевц или ОспОравањем дрцгих радњи
нарцчи0ца са кОјима је 6и0 или могао да бцде цпознат пре истека рока за пОднОшење захтева за заштиту права, а које није
истака0 ц пОднетОм захтевц.

Захтевом за заштиту права не мОry да се оспоравајц радње нарцчиоца предцзете ц пОстцпкц јавне набавке ако сц
пОднОси0цц захтева били или мОгли да бцдц поэнати разлози за његово пОдношење пре истека рока за пОднОшење захтева, а
подносилац захтева ге није поднео пре истека тОг рока.

Ак0 је ц истОм пОступкц јавне набавке пОнОво пОднет захтев за заштиту права Од стране исгог пОдносиоца захтева, ц том
захтевц не мОry да се ОспОравајц радње нарцчи0ца за које је подносилац захтева знао или могао да зна припикОм пОдношења
претходнОг захтева.

Предмет ОспОравања ц поступкц заштите права не моry да будц евентуални недостаци или неправилности
докцментације 0 набавци на које није цкаван0 ц складц са чланОм 97. ЗЈн.

нарцчилац објављцје обавештење о поднетом захтевц за заштиту права на ПОрталу јавних набавки најкасније наредног
дана од дана пријема захтева за заштиту права. ПоднОшење захтева за заштиту права эадржава наставак постцпка јавне набавке
Од стране нарцчи0ца д0 ОкОнчања пОстцпка заштите права. Захтев за заштиту права мОра да садржи пОдатке из члана 217. ЗЈн.

УкОлико подносилац захтева радње ц постцпкц предцзима прек0 пцномОЋника, цз захтев за заштиту права дОставља
овпашЋење за заступање ц пОступкц заштите права. ПОднОсипац захтева кОји има бОравиште или пребивалиште, ОднОсн0
седиште ц инОстранствц дцжан је да ц захтевц за заштиту права именцје пунОмОhника за примање писмена ц Репцблици Србији, цз
навоТ7ење свих података пОтребних за кОмцникацијц са означеним лицем.

ПрипикОм поднОшења захтева за заштиту права нарцчиоцц подносилац захтева је дцжан да достави дОказ 0 цплати таксе.
ДОказ је сваки дОкцмент из кОга се мОже да се цтврди да је трансакција извршена на ОдгОварајцhи изнОс из члана 225. 3Јн

и да се ОднОси на предметни захтев за заштиту права.

Валидан дОказ 0 извршенОј цплати таксе, ц складц са УпцтствОм 0 цплати таксе за пОднОшење захтева за заштиту права
Репцбличке комисије, објављен је на сајту Републичке кОмисије.

Постцпак заштите права пОнцfјача реryлисан је Одредбама чл. 186. - 234. 3Јн

такса износи 120.000 динара

V1.4.4) Спужба ад које се маry добити информаци)е о заштити права

казив:

АдРеса:

Место: ПОштански број: Држава: Србија

Електронска пошта: телефОн:

Интернет страница: Факс:
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II

VI.5) Aarym malts osor ornaca: 01.04.2021

0a2oeopriocm je Hapyquoya Oa o6e36edu ycKnabeHocm ca apyzum ecuicehum nponucuma.
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