
 

Претходно информативно обавештење 

ЈАВНИ НАРУЧИЛАЦ 

Ово обавештење стужи искључиво за претходно информисање 

Циљ овог обавештења је скраћење рокова за нодношење понуда  

Одељак I: Јавни наручилац 

1.1) Назив и адресе  (молимо наведите све јавне наручиоце одговорне за поступак) 

Назив: Градска управа града Крушевца 
Порески идентификациони број 

(ПИБ):100477835  

Адреса: Газитанска 1  

Место: Крушевац НСТЈ ознака: РС216 Поштански број: 37000 Држава: Србија 

Особа за контакт: Снежана Николић Телефон:+381 37414756 

Елсктроиска пошта: javne.nabavke@krusevac.rs Факс: 

11 нтернст страница(-е): 

Главна страница:                                            www.krusevac.rs 

Страница профила наручиоца:  

1.2) Централизована или заједннчка јавна набавка  

О Набавку заједнички спроводе више наручилаца 

У случају набавке наручиоца у коју су укључени наручиоци из држава чланица Евронске уније (у даљем тексту: ЕУ) - 

навссти примењив национални пропис о јавним набавкама: 

□ 11абавку спроводи тело за централизованс јанне иабавке 

1.3) Комуникација 

□ Документација о набавци је доступнауз бесплатан. неограничен и несметан дирсктан приступ на:  

□ 11риступ документацији о набавци је ограничен. Више ииформација доступио је на: 

Додатне информације доступне су 

□ на горс поменутој адреси 

□ на другој адреси: (молимо унесите другу адресу) 

Понуде или пријаве морају се поднети  

□ елекгронски на:  

□ на горе поменуту адресу 

□ на следећу адресу: (молимо унесите другу адресу) 

□ Електронска комуникација захтева коришћење алата и уређаја који нису широко доступни. Бесплатан. неограничен и несметан 

директан приступ тим алатима и уређајима омогућеи је на:   

mailto:javne.nabavke@krusevac.rs
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1.4) Врста јавног наручнона 

□ 
Министарство или лруги државии органи. укључујући 

њихове подручне или локалне јединице □ 
Покрајинска или локална агенција/канцеларија 

□ Јавна агенција/канцеларија □ 
Правна лица основана у циљу задовољавања потреба у општем 

интересу 

□ Органи аутоиомнс покрајинс или органи јсдиниис 

локалнс самоуправс  
□ Друга врста: 

 

1.5) Основна делатност 

□ Опште јавне услуге □ Стамбене и комуналне делатности 

□ Одбрана □ Социјална заштита 

□ Јавни рсл и мир □ Рекреација. култура и религија 

□ Заштита живогне срелине □ I [росвета 

□ Привреда и финансије □ Друга делатност: 

□ Здравство 
  

 

Одељак II: Предмет 

11.1) Предмет набавке 

II.1.1) Назив: Eлектрична енергија за јавну расвету Референтни број:  0002/2021 

П.1.2) Главна СРУ ознака: 09310000 - електрична енергија ДодатнаСРУ ознака: 

11.1.3) Врста предмета набавке О Радови ЕЈ Добра О Услуге               

11.1.4) Кратак опис: Eлектрична енергија за јавну расвету 

11.1.5) Процсњсна укупна врсдност 

Вредност без ПДВ-а: 43.333.333,33  Валута: RSD 

(у случају оквирних споразума или система динамичне набавке - процењена укупна максимална вредност за укупан период трајања 

оквирног споразума или система динамичне набавке) 

11.1.6) Подаци о нартијама 

Овај предмет набавке је обликован у вишс партија  ла  нс 

Могућност подношења партијс за 12  свс партије  више партија:   само за једну партију 

□ Максималан број партија које могу бити додељене једном понуђачу:  

11.2) Опис  

11.2.1) Па ЈНВ:2 Eлектрична енергија за јавну расвету Партија бр:  

11.2.2) Додатне ознаке СРУ-а  

Главна СРУ ознака: 09310000 - електрична енергија | ДодатнаСРУ ознака: 

11.2.3) .Место извршсња RS 216 

НСТЈ ознака: RS 216  

11.2.4) Опис набавке: Eлектрична енергија за јавну расвету 

(природа и обим радова, добара илиуслуга или назнака о потребама и захтевима) 
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11.2.5) Кршеријуми >а доделу ут овора  

□ Испод навсдени критсријуми 

□ Критеријум квалитста- Назив:/Пондср:  

□ Критсријумтрошка-НазивУПондер:  

□ Цена - Пондер:  

□ Цена није једини критеријум за доделу уговора. а сви критеријуми су наведени у документацији о набавци 

11.2.6) Пронењена вредност 

Вредност без ПДВ-а: 43.333.333,33  Валута:  RSD  

(за оквирне споразуме или системе динамичне набавке - процењена укупна максимална вредност за укупан период трајања за ову 

партију) 

11.2.7) Трајање уговора, оквирног споразума илн система динамнчне набавке 

Трајање у месецима:  Трајање у данима:  

Или Почетак:  Завршетак:  

Овај уговор подложан јс продужењу □ да □ не Опис продужења: 

11.2.10) Подаци о варијантама  

Варијанте су дозвољене □ да  не 

11.2.11) Подацн о опцијама  

Опцијс □ да □ не Опис опци ја: 

11.2.13) Подацн о фондовима ЕУ  

Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова ЕУ □ да □ не 

Идентификација пројекта: 

11.2.14) Додатнн подаци: 

Одељак III: Правни, економски, финансијски и технички подаци  

111.1) Критеријуми за избор привредног субјекта 

111.1.1) Профссионална делатност  

□ Способност за обављањс професионалне делатности. укључујући захтеве који се односе на упис у регистар привредних 

субјеката. судски рсгистар. професионални регистар или други одговарајући регистар како су наведени у докумснтапији о набавци 

Списак и кратак опис услова: 

111.1.2) Економскн и финансијск'11 капацитет  

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

Списак н кратак опис крнтернјума за нзбор: 

Минималан ниво(-и) евентуално захтеваних капацитста: 

111.1.3) Технички н стручни капацнтет  

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

Списак и кратак опис критсријума за избор: 

Минималан ниво(-и) евентуално захтеваних капацитста: 

111. 1.5) Подаци о резервисаиим уговорима  

П 1 1раво учешћа резервисано је за привредне субјекте из члана 37. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) 

П Уговор о јавној набавци извршава се у оквиру програма заштитног запошљавања 

111.2) Услови повезани са уговором  



4 

 

111.2.1) Подаци о одређеној профссији (само за уговоре о јавној набавци услуга) 

□ Пружањс услуга рсзсрвисано јс заодрсђену профссију 

Упућивање на релевантни закон или други пропис: 

111.2.2) Услови за извршсњс уговора: 

111.2.3) Подаци о лицима одговорним за извр1исн>с уговора 

□ Обавеза навођења имена и стручних квалификација лица одговорних за извршење уговора 

Одељак IV: Поступак 

1У.1)Опис 

1У.1.3) Подаци о оквирном споразуму или систему динамичнс набавке  

□ I (абавка укључује успостављање оквирног сноразума 

П Оквирни сноразум саједним привредним субјсктом 

□ Оквирни споразум са више привредних субјеката 

Прсдвиђсни максималан број учесника у оквирном споразуму:

□ 11абавка укључује успостављањс систсма динамичне набавкс 

□ Системом динамичнс набавкс могу да сс користс додатни наручиони 

У случају оквирних споразума - навсдите разлоге за трајање дуже од четири годинс: 

IУ.1.6) Подаци о електронској лнц||танији  

□ Бићс спровсдена елсктронска лицитација 

Додатни подаци о електронској лицитацији: 

IV. 2) Административни подаци 

1У.2.5) Планирани датум почетка поступка јавнс набавкс: 

Одељак VI: Допунски подаци 

У1.3) Додатни подаци: 

У1.4) Заштита права  

У1.4.1) Тело надлежно за заштиту права 

Назив: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 

Адреса: Немањина 22-26 

Мссто: Београд Поштански број: 11000 Држава: РС 

Елсктронска пошта: republicka.komisija@kjn.gov.rs Телефон: +381 112060905 

Интернет странина: http://kjn.rs Факс: +381 112060918 

У1.4.3) Поступак заштнте права 

Прецизне информације о року(овима) за заштиту права: 

http://kjn.rs/
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У1.4.4) Служба од којс се могу добити информације о заштит и права  

Назив: 

Адреса: 

Мссто: Поштански број: Држава: Srbija 

Електронска пошта: Телефон: 

Интернет странина:  Факс: 

У1.5) Датум слања овог огласа: 25.01.2021. 

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима. 

'молимо поновите колико је год пута потребно 
2 ако је примењиво 
Ј ако су ти подаци познати 
6 ако су ти подаци већ познати 
9 молимо доставите овај податак самоакојеовообавештењепретходноинформативнообавештење 
12 молимо доставите те податке овде уколико ово обавештење има за циљ скраћење рокова за подношење понуда 
19 ако је циљ обавештења скраћење рокова за подношење понуда 
20уместо пондерисања може да се примењује редослед важности критеријума 
21 уместо пондерисања може да се примењује редослед важности критеријума: ако је цена једини критеријум доделе, пондерисање 

се не примењуј 


