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РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМЕСАРИЈАТ
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

НАБАВКА радова на реконструкцији трафостанице у
ПЦ Обреновац
назив набавке

НАБАВКА БРОЈ _43/2020

Члан 27. став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 91/2019), - набавка на коју се Закон не
примењује -
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

У поступку број Н 43 / 2020 чији је предмет набавка радова на реконструкцији трафостанице у
ПЦ Обреновац дајем понуду како следи:

Понуда број: ______________
Датум: ___________________

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом и да их потпише

Датум:

Потпис овлашћеног лица
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
(za rekonstrukciju TS-a 10/0,4KV ,1X250kVA br.TS-0-059 u vlasništvu investitora sa
povećanjem kapaciteta na 1X400kVA)

Опште напомене:
1.Место извођења радова
Место извођења радова је Прихватни центар за мигранте у Обреновцу, Немањина бб.
Објекат је у функцији.
2. Обилазак Локације
У циљу бољег сагледаваља стања објекта и подношења што адекватније понуде, понуђач
може, пре подношења понуде, да изврши обилазак објекта. Контакт особа је Света
Николић 064/8283181
3. Рок извршења
Рок завршетка радова не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао.
4. Гарантни рок
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал не сме бити краћа од две године.
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
5. Квалитет
Радови се морају изводити у свему према важећим стандардима и правилима струке уз
коришћење атестираног материјала који задовољава важеће прописе и стандарде.
6. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у
складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“број
101/2005, 91/2015).
7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Приликом примопредају радова, у случају да се утврде недостатци у квалитету и обиму
изведених радова и урађеног материјала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року
од 3 дана.
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8.Начин плаћања
По завршетку комплетног посла у року од 15 дана од достављања рачуна овереног од
стране лица овлашћеног да прати извршење уговора.
9.Одговорно лице
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Елена
Максимовић 064/8283198
10. Технички опис потребних радова
За потребе напајања ел.енергијом комплекса прихватног центра у Обреновцу потребно је,
на постојећој трафостаници бр.ТС-0-059 преносног односа 10/04кВ и снаге 1x250кВА,
извршити реконструкцију комплетне лимене трафостанице са повећањем снаге на
400кВА, а све по техничким условима које ће издати надлежна ЕД Обреновац што
подразумева следеће активности:
-Прибављање техничких услова надлежне ЕД за повећање снаге са 250кВА на 400кВА и
предузимање свих неопходних активности.
- Израда неопходне пројектно-техничку документацију и спровођење неопходних
поступакe преко ЦЕОП-а, а све у складу са добијеним техничким условима надлежне ЕД.
-Демонтажу свих елемената у ћелијама високог и ниског напона (10кВ и 0,4кВ) и
монтажом нове опреме која је прилагођена повећаној снази.
-Демонтажу постојећег једносистемског мерења на страни високог напона и уградњу
тросистемског мерења по захтевима надлежне ЕД .
-Обезбеђивање свих услова (искључења, укључења и манипулативних радњи) током
извођења радова надлежне ЕД.
-Обезбеђивање резервног напајања путем агрегата за постојеће потрошаче унутар
прихватног центра.
-Завршна испитивања и пуштање у рад реконструисане ТС.
-Трошкове издавања услова, подношења захтева преко ЦЕОП-а, ангажовања
надзора и осталог ангажовања надлежне ЕД плаћа инвеститор.
-Резервни контејнерски агрегат за напајање током извођења радова са
пребацивањем изводних каблова и пребацивањем на изводе агрегата у договору са
инвеститором преузеће компанија која има уговорну обавезу за ту врсту радова.

5

1) 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 текућег рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Уписан у регистар понуђача који се води код
Агенције за привредне регистре (заокружити
да или не)

Да

Не
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
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Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

2)

Да

Не

Да

Не

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
подизвођачем.

понуду са
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

2)

Да

Не

Да

Не

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
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Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Да

Не

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду.
1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Рок и начин плаћања:

По завршетку комплетног посла у року од 15
дана од достављања рачуна овереног од стране
лица овлашћеног да прати извршење уговора.
Средства за предметну набавку обезбеђена су из
донаторских средстава, и биће ослобођена од ПДВа код Пореске управе на основу члана 24. став 1
тачке 16а Закона о порезу на додату вредност
(«Службени гласник РС», бр. 84/2004, 86/2004 испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 усклађенидин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014,
5/2015 - усклађенидин. изн., 83/2015, 5/2016 усклађенидин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени
дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин. изн.
30/2018, 4/2019 – усклађени дин. изн.,72/2019 и
8/2020 – усклађени дин. изн).

Место пружања предметне набавке

Прихватни центар Обреновац

Рок важења понуде

Понуда важи ________ (словима: _________________)
дана од дана отварања понуда (не краће од 30 дана).
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Критеријум за доделу уговора

ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА
-

Датум

___________________

ЦЕНА
Понуђач

_________________________
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Привредни субјекат је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације

Редн
и
број

Назив

1

2

1

2

3

4.

5.

6.

Обезбеђивање техничких услова
надлежне електродистрибуције
за извођење радова
Демонтажа постојећег
неисправног уземљења због
корозије и прекида уземљивача
у виду траке FeZn 25x4, услед
дотрајалости, изведеног 1966.
године
Ископ рова у облику прстена
димензија 40x60 на удаљењу од
1,5m-2 m око постојеће TС ,са
затрпавањем и испоруком свог
потребног материјала за прстен
са сондама и свим неопходним
спојевима за ново уземљење
реконтруисане ТС
Испитивање новопостављеног
уземљења са свим неопходним
мерењима издавањем атеста о
исправности уземљивача
Реконструкција са ел.
Монтажним радовима доводне
високонапонске ћелије 10kV.
Демонтажа комплетног мерно –
разводног блока на страни
високог напона
10kV, са демонтажом
једносистемског мерења са
једним високонапонским
мерним трансформатором и
једним високонапонским
струјним трансформатором
10kV

мере

Ко
лич
ина

Цена по
јединиц
и мере
без
ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупна
понуђена
цена без
ПДВ-а
(4x5)

Укупна
понуђена
цена са ПДВом (4x6)

3

4

5

6

7

8

1

1

Јед.

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Демонтажа постојећег мерног
уређаја за једно системско
мерење са свим прикључцима
из високонапонског мерног
блока10kV.
Испорука и уградња 3 струјна
високонапонска трансформатора
преносног односа 20A/5A 10kV и
три струјна високонапонска
трансформатора преносног
односа 10kV/220V
Испорука и уградња свих
нисконапонских каблова за везу
са бројилом активне и
реактивне снаге за
тросистемско мерење на
високом напону типа DLMS за
даљинско очитавање.
Демонтажа постојећег
трансформатора 1x250kVA
10/0.4 kV са постојећим
високонапонским везама,
шинама за нисконапонски
развод и свих мерно
регулационих и управљачких
уређаја и веза.
Испорука и уградња
трансформатора 1x400кВА
са свим протоколима о
исправности (намотаја високог
напона,намотаја ниског
напона ,”Бухолц” уређаја,
термостата ,трансф.уља итд.)
издатог од овлашћене
организације.
Демонтажа превазиђеног
ручног главног прекидача
нисконапонског развода и
комплетног шинског
развода на страни ниског
напона постојеће ТС
Демонтажа старог шинског
развода између главног
ручног НН прекидача са
излазима на трафоу ниског
напона.

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Испорука
и
уградња
аутоматског нисконапонског
АС
прекидача
,са
поднапонском и прекострујном
заштитом 3x380В , 3x800А са
могућношћу подешавања
оптерећења.
Испорука и уградња свих
бакарних (Cu) шина
одговарајућих
димензија прилагођених за
снагу новопостављеног трафоа
400кВА,са свим потребним
савијањима ,бушењима и
елементима за
причвршћавање на
новопостављени аутоматски
АС прекидач на страни
ниског напон
Демонтажа комплетног
нисконапонског развода
(7ком. КС прекидача
250А,380В , 24 ком. постоља
НВ-2 250А са ножастим
осигурачима и свих међусобних
веза од главног НН
прекидача, итд. до постојећих
7 извода).
Испорука и монтажа 12 ком.
компактних трополних
ножастих
прекидача типа НВ-1
(Дришера) за будућих 10 извода
предвиђених новим
условима са могућношћу две
резерве.
Испорука и монтажа елемената
(Cu шина ,каблова
Cu С/Ф 1x70-95мм2 , Cu
папучица ,шрафова итд.)
за повезивање “Дришера” И
свих 12 предвиђених извода
Реконструкција комплетног
растављачког блока са
обезбеђивањем аутоматског
искључивања растављача

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
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20.
21.

у случају преоптерешења на
страни високог напона 10кВ
(постојећа ТС је радила без
икакве заштите) активирањем
контакта Бухолц релеа.
Завршно испитивање и
пуштање у рад.
Трошкови транспорта
материјала ,опреме и радника.

1

1

1

1
УКУПНА ЦЕНА

Понуда важи ________ (словима: _________________) дана од дана отварања понуда (не
краће од 30 дана).
Рок за извођење радова ________ (словима: _________________) дана од дана увођења
извођача у посао (не дуже од 60 дана).
Гаранција за изведене радове је ________ (словима: _________________) године од
примопредаје радова (не краће од 2 године).

Потпис овлашћеног лица
Место: ____________
Датум: ___________

____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе оји ће попунити и потписати образац понуде
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ИЗЈАВА
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице
понуђача _____________________________________________________________________
(назив понуђача)

1) да у складу са чланом 111. ЗЈН испуњава услове за учешће у поступку набавке број
____________, чији је предмет набавка ____________________ и то да:
1) привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од
дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим
ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку
набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично
дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у
вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности,
кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и
кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања
и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за
вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело
прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;
2) да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане
казне;
3) да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата,
4) да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама;
5) да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак
одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће
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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.
Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако у
поступку јавне набавке утврди да постоје основи за искључење наведени у овој Изјави,
а може да одустане из преовлађујућих разлога који се односе на јавни интерес као што
је јавно здравље или заштита животне средине.

ДАТУМ

________________

Потпис овлашћеног лица

_________________________

Службеник за јавне набавке
Данијела Недић
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ
АДРЕСА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
ПОНУДЕ СЕ ПОДНОСЕ:

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ОБРАСЦА
ПОНУДЕ
ВРСТА ЈАВНОГ НАРУЧИОЦА

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И
МИГРАЦИЈЕ
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 4, 11070 БЕОГРАД,
СРБИЈА
Данијела Недић, danijela.nedic@kirs.gov.rs
kirs@kirs.gov.rs
 ЕЛЕКТРОНСКИ –
АДРЕСА –danijela.nedic@kirs.gov.rs
 НА ПИСАРНИЦИ Комесаријата за
избеглице и миграције Народних хероја
4. Нови Београд
11.9.2020. до 12 часова
 АДРЕСА: НАРОДНИХ ХЕРОЈА 4,
БЕОГРАД, КАНЦЕЛАРИЈА БР.5
 ДАТУМ: 11.9.2020.
 ВРЕМЕ: 13
Неблаговременом ће се сматра понуда која
није примљена oд стране наручиоца до
назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по окончању посупка
отварања понуда, вратити понуђачима,
неотворене
неблаговремено
поднете
понуде, са назнаком, да су понуде
неблаговремене.
Понуђач може да поднесе само једну
понуду
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРЕУЗИМА СЕ НА
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА
ДРЖАВНИ ОРГАН

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
НАЗИВ
Радови на реконструкцији трафостанице у
ПЦ Обреновац
ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ
НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗЈН не
примењује ( “Службени гласник РС“ број
91/19)У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 27 став 1
тачка 1 ЗЈН
ВРСТА ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ
 УСЛУГЕ
 ДОБРА
 РАДОВИ
МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Прихватни центар Обреновац
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ
УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА

ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА
ПОНУДА – чл. 132 ЗЈН
Елементи критеријума 1 ЦЕНА
2 ТРОШКОВИ применом приступа
трошковне ефикаснисти, као што су
трошак животног циклуса у складу са
чл. 134. ЗЈН или
3 ОДНОС ЦЕНЕ И КВАЛИТЕТА:
- Квалитет .........
- Квалификација и искуство .......
- Услуге након продаје и техничка
помоћ .........
31.12.2020.
Извештај о поступку набавке доставља се
електонским путем понуђачима који су
учествовали у предметној набавци

