file_0.png

file_1.wmf


Република Србија                                                                                                                                                                               Општина Пожега                                                                                                                                                       Општинска управа                                                                                                                                                                 Трг Слободе 9, 31210 Пожега                                                                                                                                               Број: 404-2-23/2021
Датум:02.06.2021. године
                                                                                            				
Нa основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС ", бр. 91/2019) и на основу Измене и допуне правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у општини Пожега, у члану 95. став 2., број 01 број 404-9/2021, наручилац Општинска управа општине Пожега  упућује следећи :
 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе 9,31210 Пожега, http://pozega.org.rs/, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.
 Предмет набавке: Услуге контроле и управљања радом саобраћајне светлосне сигнализације на територији општине Пожега
Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе. 
Врста поступка набавке: Набавка на коју се закон не примењује. 
Процењена вредност: 416.666,00 динара без ПДВ-а. 
Врста предмета: Услуге
Главна CPV ознака: 45316212 инсталација семафора, 50232200 услуге одржавања саобраћајне сигнализације
 Критеријуми за доделу Уговора:
 Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу Уговора на основу: Цене.
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели Уговора,  наручилац ће Уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке добара. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству представника привредних субјеката, и то тако што ће називе привредних субјеката исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Привредни субјект чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен Уговор. Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
 Подаци о варијантама: Варијанте нису дозвољене. 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе 9, 31210 Пожега до 08.06.2021. године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект који не доставља понуду преко поште, предајe је на писарници Општинске управе општине Пожега, на горе наведеној адреси или путем е-маила на адресу:javne.nabavke@pozega.org.rs
 Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену привредном субјекту, са назнаком да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се припрема и подноси у складу са позивом. Пожељно је да привредни субјект не издваја из целине делове позива за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења место. 
Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној - запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (УСЛУГЕ) бр. 404-2-23/21 – Услуге контроле и управљања радом саобраћајне светлосне сигнализације на територији општине Пожега  – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе 9,31210Пожега или путем е-маила на адресу: javne.nabavke@pozega.org.rs. Коверта на предњој страни мора имати заводни број привредног субјекта, а на полеђини мора бити оверена печатом привредног субјекта. На полеђини коверте привредни субјекти су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт. Привредни субјект може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. Место, време и начин отварања понуда: Поступак отварања понуда одржаће се 08.06.2021. године у 12:00 часова, у пословним просторијама Општинске управе општине Пожега, Трг Слободе 9, канцеларија бр.29. Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.  
Лице за контакт: Никола Зириковић,службеник за јавне набавке,  ел. пошта: .nabavke@pozega.org.rs" javne.nabavke@pozega.org.rs, 
Милан Муњић,дипл.грађ.инжењер,  ел. пошта:milanmunjic59@gmail.com, тел:0698977827
. Напомена: Употреба печата није обавезна.
                  


ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА

2.Основи за искључење





2.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела


Да привредни  субјект  или  његов законски заступник  није осуђен  за

једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном
Услов
пре  највише  пет  година  или  дуже,  ако  је  правоснажном  пресудом

утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и

даље примењује.


Доказ
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.




2.2. Порези и доприноси


Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза.
Услов
Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса

за обавезно социјално осигурање.


Доказ
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.




2.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права



Да привредни  субјект, према свом  сазнању није повредио обавезе  у

области заштите животне средине.
Услов
Да привредни  субјект, према свом  сазнању није повредио обавезе  у

области социјалног права.



Да привредни  субјект, према свом  сазнању није повредио обавезе  у

области радног права.


Доказ
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.





2.4.Сукоб интереса


Услов
Да  привредни  субјект  није  свестан  неког  сукоба  интереса  због  свог

учествовања у поступку јавне набавке.







Доказ
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.





2.5. Непримерен утицај на поступак



Да привредни субјект  може да потврди да није покушао да изврши


непримерен  утицај  на  поступак  одлучивања  наручиоца,  дошао  до

Услов
поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку


јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на





одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног


субјекта или доделе уговора.




Доказ
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног


субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.




Попуњен потписан и оверен образац понуде се доставља на адресу наручиоца Општинска управа Пожега, Трг Слободе бр.9, 31210 Пожега или на  email адресу: javne.nabavke@pozega.org.rs

                                                                                                            Начелница  Општинске управе                          							                  Славица Петровић                                                                      
   			                             		          _______________________________

						



















ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 са спецификацијом



1)Општи подаци о понуђачу:


Пословно име или скраћени назив из

одговарајућег регистра:


Адреса седишта:


Име особе за контакт:


е-маил адреса:


Телефон:


Фаx:


Порески број (ПИБ):


Матични број понуђача:


Број текућег рачуна и назив банке:


Одговорно лице за потписивање

уговора


2.СПЕЦИФИКАЦИЈА
ВРСТА И ОПИС УСЛУГЕ:
Услуге контроле и  и управљања радом саобраћајне светлосне сигнализације на територији општине Пожега
Назив и ознака из ОРН:
45316212 инсталација семафора, 50232200 услуге одржавања саобраћајне сигнализације


Понуда бр.__________ од_______________ за набавку на коју се Закон не примењује- Услуге контроле и  и управљања радом саобраћајне светлосне сигнализације на територији општине Пожега
                                







Критеријуми за квалитативни избор понуђача за услуге контроле и  и управљања радом саобраћајне светлосне сигнализације на територији општине Пожега

Поред основних услова тј. Критеријума које је извођач у обавези да достави уз понуду , понуђач треба да испуњава и додатне услове:
	Технички  капацитет


    Да је привредни субјект у периоду од три последње године пре истека рока за подношење понуда извршио послове на одржавању светлосне сигнализације у износу од минимум 1.300.000,00 динара без пдв-а.
Понуђач је дужан да, као доказ за овај критеријум,  достави уз понуду следеће:
- Потврде наручиоца
- Уговори о пруженим услугама
- Окончана ситуација (прва и последња страна са рекапитулацијом) или фактура/рачун
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже:
- Назив и адресу наручиоца
- Назив и адресу понуђача
- Предмет уговора
- Вредност пружених услуга
- Број и датум уговора
- Контакт особа наручиоца и телефон
- Потпис и печат овлашћеног лица наручиоца

	Стручни капацитет


Да привредни субјект има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног односа 1 извршиоца са личном лиценцом 470 или 450.
Понуђач је дужан да, као доказ за овај критеријум,  достави уз понуду копију важеће одговарајуће лиценце са потврдом о важности за текућу годину.
	Алати, погонска или техничка опрема


Потребно је да привредни субјект располаже следећом техничком опремом:
- Сервисно возило – комада 1
- Ауто корпа радне висине минимално 8м – комада 1
Понуђач је дужан да, као доказ за овај критеријум,  достави уз понуду: саобраћајну дозволу, пописну листу основних средстава или уговор о закупу.
	Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином


Потребно је да  привредни субјект поседује сертификат произвођача семафорског уређаја да је сервисер оспособљен за одржавање уређаја који су предмет јавне набавке. Произвођач уређаја је Swarco.
Понуђач је дужан да, као доказ за овај критеријум,  достави уз понуду  поседује сертификат произвођача семафорског уређаја да је сервисер оспособљен за одржавање уређаја који су предмет јавне набавке
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 



ПОНУДА
ЗА УСЛУГУ КОНТРОЛЕ И УПРАВЉАЊА РАДОМ САОБРАЋАЈНЕ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПОЖЕГИ ЗА 2021/2022



















ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Редован обилазак и контрола рада светлосне саобраћајне сигнализације се врши сукцесивно, на основу Наруџбенице или писменог налога наручиоца - надзорног органа.
Услуга се врши обиласком свих локација свакодневно у току радне недеље и организовањем дежурства непрекидно у целом преосталом времену (ван радног времена приликом обилазака и од 0 до 24 сата за остале дане). Укупна дужина обиласка је око 25km.
Ванредне интервенције (искључење-укључење семафора) се врше по захтеву надзорног органа, дежурних радника МУП-а, ЈКП „Наш Дом“, ЈКП „Водовод“ и комуналне полиције.
У хитним случајевима, извршилац је у обавези да у року од 1 сата од пријема налога наручиоца, надлежног државног органа или радника ЈКП-а, отпочне са наложеном интервенцијом.
Услуге се извршавају на територији Општине Пожега.
На подручју Општине Пожега постоји укупно 4 семафоризоване раскрснице и 5 светлећих саобраћајних знакова за осветљење пешачких прелаза са LED трептачима, има 6 саобраћајних знакова за пешачки прелаз са соларним панелима и LED трептачима (2 на путу у Здравчићима и 4 на путу у Јежевици и у Душковцима)  - укупно 12 локација.
Семафорски уређаји су произвођача „Пупин“ УРС-200 (3 раскрснице) и „SWARCO“ (1 раскрсница).























I РЕДОВАН ОБИЛАЗАК И КОНТРОЛА РАДА СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА РАСКРСНИЦАМА 

Месечно одржавање светлосне сигнализације обухвата:

1.1. Рад радника и возила на свакодневном визуелном прегледу предметних локација, семафора, светлећих знакова – трептача тако да се у току редовног обиласка детаљно прегледају све локације (све сијалице, LED модули, стање лантерни, стање стубова, провера рада заштите и других елемената семафора и опреме у орману), а затечено стање и поправке записнички констатовати у грађевинском дневнику свакодневно уз обавештавање надзорног органа о стању опреме.

1.2. Рад, материјал и потребну механизацију на отклањању ситних кварова и недостатака на спољној опреми, замени неисправних потрошних делова у редовном одржавању: осигурача, санирање кратког споја у електричној инсталацији (у семафорском стубу, координационом каблу, у кабловској канализацији на раскрсници) на електронским аутоматима-трептачима и сл.

1.3. Интервенције у року од 1 часа на стање "жути трептач" и "мрак", дежурство радника и возила, укључивање семафора након нестанка електричне енергије, елементарних непогода и сл.

1.4. Физичку помоћ и сарадњу са полицијом (потребан излазак на позив саобраћајне полиције у року од 30 мин. на лице места догађаја на семафоризованој раскрсници) у случају саобраћајне незгоде. Излазак на место саобраћајне незгоде са уклањањем оштећене опреме или стуба и стављање раскрснице у безбедно стање у складу са саобраћајном сигнализацијом. У цену не улазе трошкови поправки опреме услед оштећења од хаварија, елементарних непогода, вандалског понашања и нестанка електричне енергије, већ су они предмет посебне јавне набавке, као ванредно одржавање. Обрачун у комплету месечно. 	
                                                                                                         мес      12      х                    =      	
________________________________________________________________________
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 	
	 
ПДВ по стопи од 20%: 	 
________________________________________________________________________

       УКУПНО СА ПДВ-ом:    	    

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА


Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

Извршилац је обавезан да у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од три дана од дана потписивања, Наручиоцу достави: 

Меница као гаранција за испуњење уговорних обавеза

Изабрани Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења уговора достави:

1) Бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза која је:

-издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља),


2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача.

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке.

5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Меница за испуњење уговорних обавеза може бити послата на наплату пословној банци Добављача уколико Добављач не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно. Уколико се меница за испуњење уговорних обавеза не достави у уговореном року, Наручиац има право да наплати меницу за озбиљност понуде.


ИЗЈАВА

	ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ 
                                                  ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА



Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да

Привредни субјект _______________________________________________________
(навести назив привредног субјекта)

матични број: ____________________, пиб: ___________________ у поступку набавке на

који се Закон не примењује број 404-2-23/21 – Услуге контроле и  и управљања радом саобраћајне светлосне сигнализације на територији општине Пожега, испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта.








 
Место и датум:




Привредни субјект:

____________________________________ 
М.П.
 _____________________________
/потпис одговорног лица/






