
Наручилац Градска управа Пирот 

Адреса Српских владара 82

Место Пирот

Број III 404-196/2022

Датум
17.06.2022.

НАРУЏБЕНИЦА
Редни број 2.2.26/2022

ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ
ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ

Напомена: У складу са чланом 25.  став 3.  4.  и  5.  Закона о  привредним
друштвима  (Службени  гласник  Републике  Србије,  број  36/2011,  99/2011,
83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.

Назив   услуга:  Енергетски  пасош  за  пројекат  реконструкције  Опште

болнице Пирот – I фаза, чији је наручилац Градска управа Пирот. 

Начин  плаћања: Авансно  плаћање  није  дозвољено.  Плаћање  ће  бити

извршено по испостављању фактуре за извршену услугу из Спецификације.

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу
критеријума цене.

Резервни критеријум: 
Уколико два или више понуђача понуде идентичну цену, предност ће имати
онај понуђач који је понудио дужи рок плаћања.

Додатни услов: 

Услов:
1. Технички и стручни капацитет

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022
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Члан 117. став 1. „Наручилац може да одреди услове у погледу техничког и

стручног  капацитета  којима  се  обезбеђује  да  привредни  субјект  има

потребне кадровске и техничке ресурсе и искуство потребно за извршење

уговора о јавној  набавци са одговарајућим нивоом квалитета,  а нарочито

може да  захтева  да  привредни субјект  има довољно  искуства  у  погледу

раније извршених уговора.“

Додатни опис критеријума: 

� да располаже неопходним кадровским капацитетом и то најамање два

(2)  запослена  лица  са  важећом лиценцом бр.  381  или ЕЕ  12-01  -

Одговорни пројектант;

� да поседује решење надлежног министарств ада израђује енергетске

пасоше

� да је до сада урадио  најмање  100 (сто) енергетских пасоша

� да је до сада урадио  најмање  3 (три) енергетских пасоша за објекте

чија површина прелази 3000 м2

� да је урадио најамње 10 (десет) детаљних енергетских прегледа 

� да  је  до  сада  урадио   најмање  3  (три)  Програма  ЕЕ  за  локалне

самоуправе 

� да је до сада урадио 3 (три) Плана ЕЕ за локалне самоуправе.

� да  је  до  сада  урадио намање 50  (педесет)  предстудија  или  студија

изводљивости енергетске санације јавних објеката

.

Начин доказивања испуњености критеријума: 

Као доказ Понуђач доставља попуњен и потписан Образац Изјаве која је

саставни део Наруџбенице.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ТЕХНИЧКОМ И СТРУЧНОМ КАПАЦИТЕТУ

У складу са чланом 118. став 4. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник 

РС" бр. 91/2019), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________________________

__________  [навести  назив  понуђача]  у  поступку  набавке  услуге  –

Енергетски  пасош  за  пројекат  реконструкције  Опште  болнице  Пирот  –  I

фаза, чији  је  наручилац Градска  управа  Пирот,  редни  број  2.2.26/2022,

испуњава услов из чл.117 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.

91/2019), односно услов који се односи на технички и стручни капацитет,

односно:

• располаже  неопходним  кадровским  капацитетом,  односно  да  има

најмање 2 (два) запослена лица  са важећом лиценцом бр. 381 или ЕЕ 12-

01 - Одговорни пројектант и презиме и број лиценце)

�да  поседује  решење  надлежног  министарства  ада  израђује  енергетске

пасоше

• да је до сада урадио  најмање  100 (сто)  енергетских пасоша

• да је до сада урадио  најмање  3 (три) енергетских пасоша за објекте

чија површина прелази 3000 м2 

• да је урадио најамње 10 (десет) детаљних енергетских прегледа 

• да је до сада урадио  најмање  три Програма ЕЕ или Плана ЕЕ за

локалне самоуправе 

• да  је  до  сада  урадио   најмање   3  (три)   Плана  ЕЕ  за  локалне

самоуправе

• да је до сада урадио намање 50 (педесет) предстудија или студија
изводљивости  енергетске санације јавних објеката

Место:_____________                         ____________________________

             име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                       ____________________             

                                                                                         Потпис

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022
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Рок за подношење понуда је 21.06.2022. године до 10:00 часова.
Понуда  се  сматра  благовременом  ако  је  примљена  на  мејл
energetika  @  pirot  .  rs   у року и то најкасније до  10:00 часова  дана 21.06.2022.
године.
Наруџбеницу  одштампати.  Попунити и потписати  Спецификацију  понуде,
Опште податке о понуђачу,  податке о подизвођачу и податке о учеснику у
заједничкој  понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као
заједничка  понуда),  Образац  –  Опис  предмета  набавке,  доказ  о
испуњености додатног услова (Образац Изјаве) и  Модел уговора.
Попуњену  Наруџбеницу  скенирати  и  послати  путем  мејла и  доказ  о
испуњености додатног услова.
Понуде се достављају на обрасцу Наруџбенице на мејл energetika  @  pirot  .  rs  .

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ 

Набавка  услуга: Енергетски  пасош  за  пројекат  реконструкције  Опште

болнице Пирот –  И фаза, чији је  наручилац Градска управа Пирот,  редни

број 2.2.26/2022.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Израда Енергетског пасоша за објекат Опште болнице у Пироту површине

око  28  000  м2  која  се  стастоји  из  поликлиничког  и  стационарног  дела  у

складу са позитивним законским прописима који уређују ову област.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Извршилац је одговоран да квалитетно и стручно реализује све послове из

овог пројектног задатка, а у складу са уговором.

Тражене  резултате  Пројектног  задатка,односно  Енергетски  пасош

.доставити у електронском (на ЦД--у), као и у писаном формату у 3  (три)

примерка.

Место:_____________                                                ____________________
            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                 ____________________   
потпис

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број 
(ПИБ):

Број личне карте 
(уколико је понуђач физичко лице):

Име особе за контакт:

Електронска адрса понуђача (Е-
mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање 
уговора:

 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
понуђач

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
подизвођач физичко лице)

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности
набавке  који  ће  извршити
подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем,
а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице)

Порески  идентификациони
број:

Име особе за контакт:

2) Назив  учесника  у  заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Број личне карте (уколико је 
учесник у заједничкој понуди 
физичко лице)

Порески  идентификациони
број:

Име особе за контакт:

Напомена: 
Табелу  „Подаци  о  учеснику  у  заједничкој  понуди“  попуњавају  само  они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника
у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени  образац  копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022
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ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ  -  о  издавању  наруџбенице  за   набавку
услуга Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот
– I фаза, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022.

Укупна цена без ПДВ-а:

Износ ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Начин и услови плаћања 
(уписати рок плаћања):

Авансно  плаћање  није  дозвољено.

Плаћање  ће  бити  извршено у  року  од
______ дана, по испостављању фактуре за
извршену услугу из Спецификације.

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда

Рок реализације: 
15 календарских дана од дана увођења у
посао.

Место реализације: Према Спецификацији.

Начин давања понуде:
(заокружити)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Место:_____________                                                ____________________
            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                 ____________________   
потпис

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022
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Модел Уговора

о изради енергетског пасоша за пројекат реконструкције Опште

болнице Пирот – I фаза

Уговорне стране:

1. Градска  управа  Пирот,  Српских  Владара  82,  Пирот,  ПИБ:  100386203,

матични број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе Пирот Саша

Јовановић, (у даљем тексту: Наручилац) и 

2. _________________________________,  место  ______________,  ул.

_________________________________ бр. _____, ПИБ ______________, МБ

_______________ кога заступа директор __________________________, 

(заокружити и попунити)

који наступа самостално, 

б.   уз ангажовање подизвођача 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 

в.   са учесницима у заједничкој понуди: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(навести све остале учеснике у заједничкој понуди); 

с друге стране (у даљем тексту:Извршилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Вршење  услуге израде  Енергетског  пасоша  за  пројекат  реконструкције

Опште болнице Пирот – I фаза, редни број: 2.2.26/2022.

По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле

на следећи начин:

Члан 1

Уговорне стране су сагласне да  Извршилац за потребе Наручиоца  изврши

услугу  израде  Енергетског  пасоша  за  пројекат  реконструкције  Опште

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022
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болнице Пирот –  I фаза, а према понуди Извршиоца услуге  од __.__.2022.

године која је саставни део и прилог овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 2

Извршилац се обавезује да  Енергетски пасош  за пројекат реконструкције

Опште болнице Пирот –  I  фаза,   из става 1. овог члана изради стручно и

квалитетно,  према  правилима  струке,  а  у  свему  према  добијеном

пројектном  задатку  и  осталим условима Наручиоца,  уз  поштовање  свих

важећих прописа Републике Србије и важећим нормама и стандардима за

ту врсту документације, која је предмет уговора.

Израда Енергетског пасоша за објекат Опште болнице у Пироту површине

око  28  000  м2  која  се  стастоји  из  поликлиничког  и  стационарног  дела  у

складу са позитивним законским прописима који уређују ову област.

Тражене  резултате  Пројектног  задатка,односно  Енергетски  пасош

.доставити у електронском (на ЦД--у), као и у писаном формату у 3  (три)

примерка.

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 3

Извршилац  се  обавезује  да  израду  Енергетског  пасоша,   изврши  у

потпуности у року од 15 календарских дана од дана увођења у посао.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 4

Наручилац се обавезује  да  услугу израде Енергетског пасоша,   плати по

цени од __________ динара без ПДВ-а и плус __________ динара ПДВ, што

заједно износи ______________ динара са ПДВ-ом.

Авансно плаћање није дозвољено.  Плаћање ће бити извршено у року од

______ дана,  по  испостављању  фактуре  за  извршену услугу  из

Спецификације.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 5

Наручилац прихвата цену из понуде и обавезује се да за пружену услугу

исплати цену под условима из члана  4. овог Уговора, по пријему фактуре,

уплатом на рачун Извршиоца услуге _____________________, који се води

код _________________ банке.

Члан 6

Наручилац,  евентуалне,  скривене  трошкове  неће  признати  накнадно,  по

потписивању овог Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7

Овај Уговор се закључује најкасније до коначне реализације.

Свака  уговорна  страна  може  отказати  овај  Уговор  и  пре  истека  рока  из

претходног  става  уколико  друга  уговорна  страна  не  испуњава  обавезе

утврђене овим Уговором.

Члан 8

На  све  што  није  регулисано  овим  Уговором  примењује  се  Закон  о

облигационим  односима  и  важећи  прописи  који  уређују  област  која  је

предмет овог Уговора.

Члан 9

Све спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако се не постигне

споразум, надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 10

Овај  уговор  сачињен  је  у  4 (четири)  истоветна  примерка  од  којих  свака

уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022
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    Н А Р У Ч И Л А Ц         И З В Р Ш И Л А Ц  

                                                                                                                                 

_________________________                            _________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити

закључен са изабраним понуђачем.     

____________________________________________________________________________
Наруџбеница,

набавка услуга: Енергетски пасош за пројекат реконструкције Опште болнице Пирот – I фаза, чији је

наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.26/2022

 12/12


