
     Општина Власотинце            Позив за подношење понуде ЈН. бр.У-1.2.7/2017 

   

 

 На основу члана 22. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(Службени гласник Републике Србије бр. 88/2011) и чланова 31, 57 и 60. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр . број 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: 
"Закон"),  Општина Власотинце,  објављује следећи: 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ 
ПАРТНЕРА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ   ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У  
ОПШТИНИ ВЛАСОТИНЦЕ                        

 ЈН.бр.У -1.2.7/2017 
 
Назив наручиоца: ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
 

Адреса наручиоца: Трг ослобођења бр. 12, 16210 Власотинце 
 

Интернет страница наручиоца: www.vlasotince.rs 
 

Врста наручиоца: Органи државне управе – Локална самоуправа 
 

Врста поступка јавне набавке:  Отворени поступак 
 

Предмет јавне набавке у отвореном поступку број ЈН. бр У- 1.2.7/2017 је избор 
приватног партнера на реализацији пројекта ”јавно-приватно партнерство - 
реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења (даље у тексту: ЈО) у 
општини Власотинце. 
 
Врста предмета: Услуге 
 

Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су:  
- 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 
- 45316000 – радови на инсталацији расветних и сигналних система 

 
Енергетска услуга која је предмет јавне набавке према допунском речнику класификована 
је у одељку К (Остала својства за енергетику и дистрибуцију воде), у групи А (Својства за 
енергетику и дистрибуцију воде) под:  

- КА03 За електричну опрему 
- КА04 За електричне инсталације. 

 
Предмет уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије јесте 
спровођење мера са циљем ефикаснијег коришћења енергије (даље: МУЕ), одговарајућег 

смањења емисије CO2 и смањења оперативних трошковa  дела система ЈО Општине 

Власотинце.  
Јавни позив је објављен у ’’Службеном гласнику Републике Србије’’ 19.09.2017.године. 

 
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: Набавка није 
обликована по партијама 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
 
Избор најбоље понуде биће извршен применом критеријума најнижа понуђена цена- 
која се одређује као највећа понуђена нето садашња вредност пројекта. 
 

http://www.vlasotince.rs/
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Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 
конкурсна документација доступна: електронски са Портала јавних набавки 
http://portal.ujn.gov.rs и са Портала Општине Власотинце www.vlasotince.rs – одељак 
Јавне набавке. 
 
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или 
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.  
 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине i у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.. 
 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике..  
 

Подаци о испуњеним условима безбедности и здравља на раду се могу добити од 
надлежне Инспекције рада. 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
 

Понуду доставити на адресу: Република Србија –, Општина Власотинце, ул. Трг 
ослобођења  бр. 12, 16210 Власотинце, са назнаком: ,,Понуда у отвореном поступку 
јавне набавке број ЈН. бр. У-1.2.7/2017 за избор приватног партнера на реализацији 
пројекта ”јавно-приватно партнерство - реконструкција, рационализација и 
одржавање јавног осветљења  у   Општини Власотинце– НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуде се морају доставити у року од 52 дана од дана објављивања јавног позива за 
достављање понуда на „Порталу јавних набавки“, до 12,00 часова на дан када истиче рок 
за достављање понуда. 
 

У случају да понуду подноси група понуђача, на ковертије потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
10.11.2017.године до 12.00 часова, без обзира на начин достављања. 
 

Уколико је последњи дан за достављање понуда нерадни дан, рок истиче наредног 
радног дана, до 12,00 часова. Понуда поднета након истека рока за подношење понуда 
сматраће се неблаговременом и биће враћена од стране Комисије за јавне набавке 
понуђачу, затворена, уз напомену да је понуда поднета неблаговремено. 
 
Место, време и начин отварања понуда: 
 

Јавно отварање понуда одржаће се по истеку рока од 52 дана од дана објављивања 
Јавног позива на „Порталу јавних набавки“ (дакле педесет трећег дана од дана објаве на 

„Порталу јавних набавки“), тј. 10.11..2017.године у 13,30 часова, у канцеларији наручиоца-

велика сала, први спрат. 
 
Услови за учешће представника понуђача: 
 

Само овлашћени представници понуђача могу да учествују у отварању понуда, који 
морају имати одговарајуће пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издате на 
меморандуму понуђача, потписан и оверен. 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.vlasotince.rs/
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Рок за доношење одлуке: 
 
Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана од дана отварања понуда. 
 
Лица за контакт:  
 
1. Зоран Тодоровић , конт. тел. 063 404 599, е маил адреса : predsednik@vlasotince.org.rs 

2. Предраг Митковић конт. тел. 063 416 371,  е маил адреса:predrag.m@vlasotince.org.rs 
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