ПСНПВНА ШКПЛА"ЈАНКП ВЕСЕЛИНПВИЋ"
УМЧАРСКА бр.2
БЕПГРАД

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА ДПБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
Бр. 2/2017

Бепград, децембар 2017 . гпдине
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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима
јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Пдлуке п
ппкретаоу ппступка бр.435/1 пд 20.12.2017. јавне набавке брпј 2/2017 и Рещеоа п пбразпваоу
Кпмисије за јавну набавку бр.436/1 пд 20.12.2017. припремљена је:

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
набавка дпбара - електричне енергије
јавна набавка мале вреднпсти
брпј 2/2017

Кпнкурсна дпкументација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Ппзив за ппднпщеое ппнуда

I

Ппщти ппдаци п јавнпј набавци

II

Ппдаци п предмету јавне набавке

III

Врста, технишке карактеристике, квалитет, кплишина и ппис дпбара, радпва
или услуга, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа гаранције квалитета,
рпк изврщеоа, местп изврщеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне
услуге и сл.

Пбразац структуре цене
IV

V

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. Закпна и упутствп
какп се дпказује испуоенпст тих услпва
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VI

Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду

VII

Пбразац ппнуде

VIII

Мпдел угпвпра

IX

Пбразац трпщкпва припреме ппнуде

X

Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
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На пснпву шлана 57. става 1. и шлана 60. става 1. ташке 2. Закпна п јавним набавкама ("Службени
гласник РС," бр.124/2012), нарушилац

ПСНПВНА ШКПЛА"ЈАНКП ВЕСЕЛИНПВИЋ"
Умчарска бр.2
11000 Бепград

пбјављује

ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА
ЗА НАБАВКУ ДПБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНПСТ
Бр. 2 /2017.

Ппдаци п наручипцу
Назив нарушипца.......................................................Пснпвна щкпла "Јанкп Веселинпвић"
Адреса..................................................................................Умшарска бр.2 , 11000 Бепград
ПИБ........................................................................................................................100164299
Матишни брпј..........................................................................................................07017227
Интернет страница................................................................www.osjankoveselinovic.edu.rs
Е - mail адреса.............................................................os.jankoveselinovic@mts.rs

Категприја наручипца: прпсвета
Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са Закпнпм и
ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј 2/2017 су дпбра - електришна енергија.
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Назив и пзнака из ппштег речника набавке:
09310000 - електришна енергија

Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети прекп интернет странице нарушипца или са Ппртала
Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs)

Критеријум за дпделу угпвпра
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.
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НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут
птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: Пснпвна щкпла "Јанкп Веселинпвић", Умшарска бр.2. 11000
Бепград, са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку електричне енергије ЈН бр 2/2017 - НЕ ПТВАРАТИ”.
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 28. децембра 2017.
гпдине, дп 11.00 часпва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази,
пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм.
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на
нашин кпји је пдређен Закпнпм и у кпнкурснпј дпкументацији .
МЕСТП, ВРЕМЕ И НАЧИН ПТВАРАОА ППНУДА
Птвараое ппнуда се спрпвпди пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дана
28.децембра 2017. гпдине са ппшеткпм у 12 часпва у прпстпријама на адреси нарушипца : Пснпвна
щкпла "Јанкп Веселинпвић", Умшарска бр.2. 11000 Бепград
Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице, активнп мпгу
ушествпвати самп закпнски заступници и пвлащћени представници ппнуђаша.
УСЛПВИ ППД КПЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ППНУЂАЧА МПГУ УЧЕСТВПВАТИ У ППСТУПКУ ПТВАРАОА
ППНУДА
Пре ппшетка ппступка птвараоа ппнуда, пвлащћени представници ппнуђаша дужни су да
Кпмисији за јавну набавку Нарушипца предају пвлащћеоа за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда.
Пвлащћеое мпра да садржи; име и презиме пвлащћенпг представника, брпј лишне карте и ЈМБГ,
пптпис и пешат пвлащћенпг лица. Без пваквпг пвлащћеоа, представник има правп самп на присуствп
и не мпже преузимати активне радое у ппступку (пптписиваое записника, истицаое пригпвпра на
птвараое ппнуда и другп).
РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ
Пдлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 8 (псам) дана пд дана птвараоа ппнуда. Пдлука п
дпдели угпвпра дпставиће се свим ппнуђашима у рпку пд 3 (три) дана пд дана дпнпщеоа.
НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, или
ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
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Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак
захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту
права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail нарушипца,на факс нарушипца или
преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг
ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије
пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне
набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у
рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд
стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин
дпстављаоа. У тпм слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп застпја рпка за
ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка
јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд дана
пријема пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 40.000,00
динара (брпј жирп рашуна: 840-742221843-57, ппзив на брпј
50-016, сврха: Републишка
административна такса са назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: Бучет Републике Србије).
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна.
РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана
пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.
Кпнтакт лице ;
Јасна Лазић,дипл.правник
Телефпн 011/2893-913
Е - mail адреса os.jankoveselinovic@mts.rs
Факс 011/2895-812
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1. Ппдаци п наручипцу
Назив нарушипца.......................................................Пснпвна щкпла "Јанкп Веселинпвић"
Адреса..................................................................................Умшарска бр.2 , 11000 Бепград
ПИБ........................................................................................................................ 100164299
Матишни брпј...........................................................................................................07017227
Интернет страница................................................................www. osjankoveselinovic.edu.rs
Е - mail адреса...............................................................os.jankoveselinovic@mts.rs
2.Категприја наручипца: прпсвета
3. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са Закпнпм и
ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј 2/2017 су дпбра - електришна енергија.
5. Критријум за дпделу угпвпра
Најниже ппнуђена цена.
6. Назив и пзнака из ппштег речника набавке:
09310000 - електришна енергија
7. Начин преузимаоа кпнкурсне дпкументације
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети прекп интернет странице нарушипца или са Ппртала
Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs)
8. Кпнтакт лице ;
Јасна Лазић,дипл.правник
Телефпн 011/2893-913
Е - mail адреса os.jankoveselinovic@mts.rs
Факс 011/2895-812
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II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке брпј 2/2017 Електришна енергија.
2. Назив и пзнака из ппштег речника набавке:
0931000000 - електришна енергија.
3. Партије : Предмет набавке није пбликпван пп партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС
ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И
ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ
ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста и кпличина дпбара
Електришна енергија ( закљушеое угпвпра п пптпунпм снабдеваоу ).
Кплишина електришне енергије пдређиваће се на пснпву пстварене пптрпщое купца (нарушипца) на
месту примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа.
2. Пквирни пбим динамике исппруке: Према предвиђенпм плану пптрпщое за угпвпрени перипд из
табеле (у прилпгу).
Снабдеваш је баланснп пдгпвпран за местп предаје купцу (нарушипцу).
3. Врста прпдаје
Стална и гарантпвана.
4. Техничке карактеристике
У складу са дпкументпм правила п раду тржищта ("Сл.гласник РС",бр.120/2012)
5. Квалитет дпбра
Врста и нивп квалитета исппруке електришне енергије у складу са Правилима п раду пренпснпг
система и изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг система ("Сл.гласник РС",бр.3/2012) и
Правилима п раду дистрибутивнпг система и Уредбе п услпвима исппруке електришне енергије.
6. Капацитет исппруке
Према спецификацији у Прилпгу 1 - на бази месешних дијаграма пптрпщое
7. Перипд исппруке
Пд 01.01.2018. дп 31.12.2018. гпдине , свакпдневнп пд 00:00 шаспва дп 24:00 шаса.
8. Местп исппруке
Мернп местп купца нарушипца прикљушенпг на дистрибутивни систем у категприји щирпке
пптрпщое.
Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави изјаву пптисанпм пд стране пдгпвпрнпг лица ппнуђаша и
пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ће, укпликп му буде дпдељен угпвпр у предметнпм ппступку
јавне набавке, ппступати у складу са шланпм 141.став 5. Закпна п енергетици, пднпснп да ће пдмах пп
пптписиваоу угпвпра закљушити:
1. Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система накпји је пбјекат крајоег купца прикљушен и
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2. Угпвпр кпјим преузима билансну пдгпвпрнпст за местп примппредаје крајоег купца

9. Начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваое гаранције квалитета
У складу са пдредбама дпкумената из ташке 4. пвпг ппглавља кпнкурсне дпкументације.
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Прилпг 1
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 2/2017
Ппнуђаши су дужни да у склппу пбрасца структуре цена ппсебнп искажу трпщкпве кпји шине укупну
цену у пблику прпценталнпг ушещћа , а за следеће врсте трпщкпва:
1.трпщкпви рада ___________ %
2.трпщкпви материјала _______%
3.трпщкпви енергије _________%
4.трпщкпви трансппрта ________%.
5.стппа пдв________________%

УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ ПБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Ппнуђаши су пбавезни да пппуне предметни пбразац битним елементима и тп :
1.Пун назив ппнуђаша__________________________________
2.Адресу_____________________________________________
3.Брпј телефпна /телефаxа , име и презиме лица за кпнтакт_______________________
4.Брпј ппслпвнпг рашуна и назив банке шији је ппнуђаш деппнент______________________
5.Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша________________________________________
6.Местп,датум издаваоа И брпј структуре цене_____________________________________
7.Стппу ПДВ кпја се примеоује,изнпс ПДВ (пбрашунат на пснпвицу)___________________
Уз пбразац структуре цене дпставити и пптврду п евиденције за ПДВ.
УКУПНА ВРЕДНПСТ ППНУДЕ :
(за 70 073 kWh вище тарифе, 24 105
тарифе)

kWh ниже _____________дин.без пдв
_____________дин.са пдв

Ппнуђена јединишна цена за нижу тарифу

__________дин. без пдв
__________дин.са пдв

Ппнуђена јединишна цена за вищу тарифу

__________дин. без пдв
__________дин.са пдв
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Купац: : ПШ"Јанкп Веселинпвић", Умшарска бр.2. 11000 Бепград
ТАБЕЛА МЕРНИХ МЕСТА НАРУЧИПЦА
Мернп местп: „ПШ Јанкп Веселинпвић“
ЕД брпј купца: 94123650 и 82273751
Категприја: ниски наппн 301
Брпј брпјила:8928,39998
Пдпбрена снага: 140,08 kW пбрашунска кпнстанта: 40*1
Напонски
ниво

ЕД број

Категорија
купца и
ознака
начина
мерења

Процена количине

Активна

(kV)
Месец

енергија
ВT
(kWh)
1
2
3
4
5
6
7

9412650

ниски
напон

Aктивна

301

8
9
10
11
12
Укупно
за
период
од
годину
дана

Процена количине

Активна
снага (kW)

енергија
НT
(kWh)

Реактивна
енергија

Прекомерна
реактивна
енергија

(kVARh)

(kVARh)

8560

3520

12080

3787

8253

6600

2280

8880

2932

6828

9440

2800

12240

4023

9177

7200

2440

9640

3169

7431

7360

2240

9800

3156

7684

5280

2040

7320

2406

5874

1920

1400

3320

1210

3110

2480

1560

4040

1512

4088

7320

2080

9400

3090

7310

6789

2174

8963

3642

8318

8731

2326

11057

3634

7872

9604

2558

12162

3997

8659

81284

25092

108902

36558

84604
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Одобрена
снага

(kW)

117,99

Напонски
ниво

Процена количине

(kV)

ЕД број

82273751

Категорија
купца и
ознака
начина
мерења

широка
потрошња

Активна

Aктивна

енергија

енергија
НT

ВT

(kWh)

Процена количине

Активна
снага
(kW)

Месец

(kWh)

1

1.213,00

639,00

1.852,00

2

901,00

503,00

1.404,00

3

1.649,00

871

2.520,00

4

1.665,00

790

2.455,00

5

1.720,00

834

2.554,00

6

692

326

1.018,00

7

0

0

8

229

104

333,00

9

1.662,00

816

2.478,00

10

2.076,00

938

3.014,00

11

2.121,00

952

3.073,00

12
Укупно
за
период
од
годину
дана

2.333,00

1.047,00

3.380,00

16.261,00

7.820,00
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Реактивна
енергија

Прекомерна
реактивна
енергија

(kVARh)

(kVARh)

Одобрена
снага

(kW)

0,00

24.081,00

22,2

1. Цена активне енергије је дата без трпщкпва приступа и пренпса електришне енргије кап и без
трпщеоа зе ппвлащћене прпизвпђаше електришне енергије. Пви трпщкпви ће се пбрашунавати пп
Пдлуци п утврђиваоу цена за приступ систему за пренпс електришне енергије на кпју је прибављена
сагласнпст Агенције за енергетику Републике Србије и кпја је пбјављена у "Службенпм гласнику
Републике Србије".

У цену активне енергије нису урашунати трпщкпви приступа систему за пренпс електришне
енергије Према важећпј (у перипду пбрашуна) Пдлуци п утврђиваоу цена за приступ систему за
пренпс електришне енергије на кпју је прибављена сагласнпст Агенције за енергетику Републике
Србије и кпја је пбјављена у "Службенпм гласнику Републике Србије".
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона,
и то:
1)
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4)
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) - Лиценцу за трговину електричном
енергијом на тржишту електричне енергије издате од Агенције за енергетику и
потврду агенције да је та лиценца још увек важећа.
5)
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а уколико
подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива наручиоца
достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.

1.2.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
1.3.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
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Ппнуђач у ппступку јавне набавке мпра да испуни следеће услпве:
Редни
Брпј

Услпви:

Дпкази:

1)

- да jе регистрпван кпд надлежнпг пргана,
пднпснп уписан у пдгпварајући регистар

2)

- да пн и оегпв закпнски заступник нису
псуђивани за некп пд кривишних дела кап
шланпви прганизпване криминалне групе, да нису
псуђивани за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине,
кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре

3)

- да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и
друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када има
седищте на оенпј теритприји

4)

- Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за
пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закпна)

5)

Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде
изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне
средине, кап и да немају забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа
ппнуде (чл. 75. ст. 2. Закпна)
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Испуњеност услова од
тачке 1) до 4) понуђач
доказује ИЗЈАВОМ.
Изјава се подноси на
обрасцу изјаве који чини
саставни део конкурсне
документације, који се
попуњава, потписује од
стране одговорног лица
понуђача и оверава
печатом

1. Лиценцу
за
трговину
електричном енергијом на
тржишту
електричне
енергије издате од Агенције
за енергетику и
2. 2.потврду агенције да је та
лиценца још увек важећа.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВA
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, коју доставља у виду неоверене
копије, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона- Лиценца за трговину електричном
енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и потврду
агенције да је та лиценца још увек важећа.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап
заступник ппнуђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
у ппступку јавне набавке електришне енергије ЈН брпј 2/2017, испуоава све услпве из шл. 75. Закпна,
пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Местп:_____________
Датум:_____________

Ппнуђаш:
М.П.

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
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_____________________

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап
заступник ппдизвпђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Ппдизвпђаш_________________________________________________________

___________________________________________________________________

у ппступку јавне набавке електришне енергије ЈН брпј 2/2017, испуоава све услпве из шл. 75.
Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).
Местп:_____________
Датум:_____________

Ппдизвпђач:
М.П.

_____________________
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VI УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. Сви пбрасци, изјаве и дпкументи кпји се дпстављају уз
ппнуду мпрају бити на српскпм језику. Укпликп су дпкументи извпрнп на странпм језику, мпрају бити
преведени на српски језик пд стране пвлащћенпг судскпг тумаша.

2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на
нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: : Пснпвна Шкпла "Јанкп Веселинпвић", Умшарска бр.2. 11000 Бепград,
са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку електричне енергије ЈН бр 2/2017- НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се
сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 28. децембра 2017. гпдине дп
11.00 часпва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази,
пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм.
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на нашин
кпји је пдређен Закпнпм и у кпнкурснпј дпкументацији .

3. МЕСТП,ВРЕМЕ И НАЧИН ПТВАРАОА ППНУДА
Птвараое ппнуда се спрпвпди пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дана
28.децембра 2017. гпдине са ппчеткпм у 12 часпва у прпстпријама на адреси нарушипца : Пснпвна
щкпла"Јанкп Веселинпвић", Умшарска бр.2, 11000 Бепград.
Птвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице, активнп мпгу
ушествпвати самп закпнски заступници и пвлащћени представници ппнуђаша.
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4. УСЛПВИ ППД КПЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ППНУЂАЧА МПГУ
УЧЕСТВПВАТИ У ППСТУПКУ ПТВАРАОА ППНУДА
Пре ппшетка ппступка птвараоа ппнуда, пвлащћени представници ппнуђаша дужни су да Кпмисији за
јавну набавку Нарушипца предају пвлащћеоа за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда. Пвлащћеое
мпра да садржи; име и презиме пвлащћенпг представника, брпј лишне карте и ЈМБГ, пптпис и пешат
пвлащћенпг лица. Без пваквпг пвлащћеоа, представник има правп самп на присуствп и не мпже
преузимати активне радое у ппступку (пптписиваое записника, истицаое пригпвпра на птвараое
ппнуда и другп).
5. РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ
Пдлука п дпдели угпвпра биће дпнета у рпку пд 8 дана пд дана птвараоа ппнуда. Пдлука п дпдели
угпвпра дпставиће се свим ппнуђашима у рпку пд 3 (три) дана пд дана дпнпщеоа.
6. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, или
ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак захтева за
защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се
дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail нарушипца, на факс нарушипца или
преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг
ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије
пдређенп. П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне
набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у
рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое
ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд
стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин
дпстављаоа. У тпм слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп застпја рпка за
ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка јавне
набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд дана пријема
пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 40.000,00 динара
(брпј жирп рашуна: 840-742221843-57, ппзив на брпј 50-016, сврха: Републишка административна
такса са назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: Бучет Републике Србије).
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Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна.
7. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана пд
дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.
Ппнуда мпра да садржи:






све дпказе п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку јавне набавке
пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац ппнуде
пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац структуре цене
пппуоен, пптписан и пверен пешатпм мпдел угпвпра
пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац изјаве п независнпј ппнуди

8. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама.
9. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
10. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу:
Пснпвна щкпла "Јанкп Веселинпвић", Умшарска бр.2. 11000 Бепград, са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку електричне енергије, ЈН бр 2/2017 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку, електричне енергије, ЈН бр 2/2017 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку, електричне енергије, ЈН бр 2/2017- НЕ ПТВАРАТИ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку електричне енергије, ЈН бр 2/2017 - НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси
група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и
адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.
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11. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди
или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VII), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли
ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.
12. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (ппглавље VII)
наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити
ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп
ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп изврщеое
набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду
са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у
ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва
(Пбразац изјаве из ппглаваља V пдељак 3.).
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп
изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
13. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум кпјим
се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји
пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 2 ) Закпна и тп ппдатке п:




шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати
групу ппнуђаша пред нарушипцем,
ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.

Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу V
кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва (Пбразац изјаве
из ппглавља V пдељак 3.).
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
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Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду у
име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј
набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и
угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.

14. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
14.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа.
Рпк плаћаоа је дп 45 дана пп пријему фактуре (рашуна) за исппрушену електришну енергију .
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс.
14.2. Захтев у ппгледу места и рпка исппруке дпбара
Местп исппруке : Мернп местп купца нарушипца прикљушенпг на дистрибутивни систем у категприји
щирпке пптрпщое .
Пд дана закљушеоа Угпвпра п јавнпј набавци електришене енергије дп 31.12.2018. гпдине
свакпдневнп пд 00:00 дп 24:00 сати.
14.3. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда у складу са шланпм 90.
Закпна п јавним набавкама.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша
прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду.
14.4. Други захтеви
Чланпм 141 став 5.Закпна п енергетици прпписанп је;
"Када је закљушен угпвпр п прпдаји са пптпуним снабдеваоем, пре птппшиоаоа снабдеваоа
снабдеваш пднпснп јавни снабдеваш дужан је да закљуши:
1. Угпвпр п приступу систему са пператпрпм на кпји је пбјекат крајоег купца прикљушен,
2. Угпвпр кпјим преузима билансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца
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Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави изјаву пптписану пд стране пдгпвпрнпг лица ппнуђаша и
пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ће, укпликп му буде дпдељен угпвпр у предметнпм ппступку
јавне набавке ппступати у складу са шланпм 141. став 5. Закпна п енергетици, пднпснп да ће пдмах пп
пптписиваоу угпвпра закљушити;

1. Угпвпр п приступу систему са пператпрпм на кпји је пбјекат крајоег купца прикљушен,
2. Угпвпр кпјим преузима билансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца

15. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима,без ппреза на дпдату вреднпст.
Цена је фиксна и не мпже се меоати за време перипда важеоа угпвпра.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92.
Закпна.

16. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ
ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ
НАБАВЦИ

Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и
привреде.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у
Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада,
заппщљаваоа и спцијалне пплитике.
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17. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА
ИСПУОЕОА ПБАВЕЗЕ ППНУЂАЧ

Ппнуђаш je дужан је да на име средства финансијскпг пбезбеђеоа угпвпра, дпстави уреднп
пптписану и регистрпвану сппствену бланкп меницу, без жираната у кприст Нарушипца, са менишним
пвлащћеоем за пппуну у висини пд 10% пд угпвпрене вреднпсти, без ПДВ-а, са клаузулпм „без
прптеста“ и „пп виђеоу“ на име дпбрпг изврщеоа ппсла, кап и картпн деппнпваних пптписа.
Меница мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије.
Меница мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту
мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм
пд 10% пд укупне вреднпсти ппнуде без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија картпна
деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм
пвлащћеоу – писму.
Меница за дпбрп изврщеое ппсла мпра да важи јпщ 10 (десет) дана пд дана истека рпка за
кпнашнп изврщеое свих угпвпрених пбавеза.
Пвлащћеое за пппуоаваое менице мпра бити пптписанп и пверенп, сагласнп Закпну п
платнпм прпмету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и
62/2006, 111/2009-др.закпн и 31/2011).
Нарушилац ће вратити уреднп пптписану и регистрпвану сппствену бланкп меницу ппнуђашима са
кпјима није закљушен угпвпр, пдмах пп закљушеоу угпвпра са изабраним ппнуђашем, на оихпв
захтев.
Укпликп ппнуђаш не дпстави уреднп пптписану и регистрпвану сппствену бланкп меницу на име
дпбрпг изврщеоа ппсла, ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива.
Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст сппствене
бланкп менице за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.
Нарушилац ће унпвшити сппствену бланкп меницу за дпбрп изврщеое ппсла у слушају да ппнуђаш не
буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм.
18. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое.
19. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца или на факс
нарушипца или електрпнскпм ппщтпм на e-mail нарушипца, кап и пбјављиваоем пд стране нарушипца
на Ппрталу јавних набавки, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са
припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.
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Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у писанпм пблику и
истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама
или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН бр. 2 /2017.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује
кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није
дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. Закпна.

20. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА

Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику
захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу
(увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк
да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и
кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап
неприхватљиву.
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21.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПР
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“.

22. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ
ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, нарушилац ће дпделити угпвпр
пнпм ппнуђашу кпји има вище спрпведених трансакција за категприју пптрпщаша купца из предмета
пве набавке (щирпка пптрпщоа).

23. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права
интелектуалне свпјине. (Пбразац изјаве из ппглавља V пдељак 3.).

24. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне
свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
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VII ПБРАЗАЦ ППНУДЕ

Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку. електришне енергије , ЈН брпј
2/2017.
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):

Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):

Телефпн:

Телефакс:
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Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:

А) САМПСТАЛНП

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се
ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп
ппнуду ппднпси група ппнуђача
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђача:

Адреса:

Матични брпј:

Ппрески идентификаципни брпј:
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Име пспбе за кпнтакт:

Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:

Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:

2)

Назив ппдизвпђача:

Адреса:

Матични брпј:

Ппрески идентификаципни брпј:

Име пспбе за кпнтакт:

Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:

Деп предмета набавке кпји ће извршити
ппдизвпђач:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је
да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвпђача.

32 / 47

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:

Адреса:

Матични брпј:

Ппрески идентификаципни брпј:

Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:

Адреса:

Матични брпј:

Ппрески идентификаципни брпј:

Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:

Адреса:
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Матични брпј:

Ппрески идентификаципни брпј:

Име пспбе за кпнтакт:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе
заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у
табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и
дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди.
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка дпбара-електричне енергије, ЈН бр.2/2017

Ппис предмета јавне набавке

Угпвпр п пптпунпм
Снабдеваоу

Укупна вреднпст ппнуде (за 70 073 kWh вище _____________дин.без пдв
тарифе, 24 105 kWh ниже тарифе)
_____________дин.са пдв
__________дин. без пдв
Ппнуђена јединишна цена за нижу тарифу

__________дин.са пдв
__________дин. без пдв

Ппнуђена јединишна цена за вищу тарифу

__________дин.са пдв
Рпк плаћаоа је дп 45 дана а пп
пријему фактуре (рашуна) за
исппрушену електришну енергију

Рпк и нашин плаћаоа

Перипд исппруке

Перипд исппруке:
Пд дана закљушеоа Угпвпра дп
31.12.2018. гпдине свакпдневнп
пд 00:00 дп 24:00 сати
Местп исппруке: Мернп местп
нарушипца
прикљушенпг
на
дистрибутивни
систем
у
категприји щирпке пптрпщое

Местп и нашин исппруке

30 дана пд дана птвараоа
ппнуде

Рпк важеоа ппнуде

Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________
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VIII МПДЕЛ УГПВПРА

УГПВПР
п јавнпј набавци дпбара –електричне енергије за пптребе Пснпвне шкпле "Јанкп
Веселинпвић", Умчарска бр.2. 11000 Бепград, ЈН брпј 2/2017

1. ПШ"Јанкп Веселинпвић", Умчарска бр.2. 11000 Бепград, матични брпј 07017227 и ПИБ
100164299, кпју заступа директпр Драган Станкпвић (у даљем тексту: Купац) и

2. „_________________“ _______________ ул. ________________,бр.___, матични брпј
______________________ и ПИБ ________________ кпјег заступа директпр ___________________ (у
даљем тексту: Снабдевач),
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:
а) ________________________________________________________________
____________________________________________________________
б) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(акп ппнуђач учествује у групи ппнуђача прецртати "са ппдизвпђачима/ ппдизвршипцима", акп
наступа са ппдизвпђачима прецртати "са ппнуђачима из групе ппнуђача" и пппунити ппдатке).
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
- да је Купац, на пснпву шлана 39. Закпна п јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр124/2012),
спрпвеп ппступак јавне набавке електришне енергије (јавна набавка бр.2/2017).
- да је Снабдеваш дпставип ппнуду бр.________пд ___________2017/2017. гпдине, заведену кпд купца
ппд брпјем._________пд _____________2017/2017. гпдине, кпја у пптпунпсти испуоава захтеве Купца
из кпнкурсне дпкументације и саставни је деп пвпг угпвпра.
Предмет угпвпра
Члан 1.
Предмет пвпг угпвпра је набавка електришне енергије, са пптпуним снабдеваоем, за пптребе
Пснпвне щкпле "Јанкп Веселинпвић", Умшарска бр.2. 11000 Бепград.
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Снабдеваш се пбавезују да Купцу исппруши електришну енергију, а Купац да преузме и плати
електришну енергију у кплишини и на нашин утврђен пвим угпвпрпм, а у складу са кпнкурснпм
дпкументацијпм и ппнудпм Снабдеваша брпј ____________пд _______________2017/2017. гпдине у
свему у складу са важећим закпнским и ппдзакпнским прпписима кпји регулищу исппруку
електришне енергије.
Кпличина и квалитет електричне енергије
Члан 2
Угпвпрне стране угпварају пбавезу исппруке и прпдаје пднпснп преузимаоа и плаћаоа
електришне енергије према следећем:
- Врста прпдаје: пптпунп снадбеваое електришнпм енергијпм са баланснпм пдгпвпрнпщћу
- Капацитет исппруке: јединишна цена пп kWh на бази месешних дијаграма пптрпщое
- Перипд исппруке:
пд дана закљушеоа Угпвпра п јавнпј набавци електришене енергије дп 31.12.2018. гпдине
свакпдневнп пд 00:00 дп 24:00 сати
-Кплишина енергије: на пснпву пстварене пптрпщое купца
Снадбеваш се пбавезује да врста и нивп квалитета исппрушене електришне енергије буде у складу
са Правилима п раду пренпснпг система и изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг система
(„Сл.гласник РС“ бр. 3/12 пд 18.01.2012 гпдине).
Снадбеваш се пбавезује да исппруши електришну енергију у складу са Правилима п раду тржищта
електришне енергије („Сл.гласник РС“ бр.120. пд 21.12.2012. гпд), Правилима п раду пренпснпг
система и изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг система („Сл.гласник РС“ бр. 3/12 пд
18.01.2012 гпд), Правилима п раду дистрибутивнпг система и Уредбпм п услпвима исппруке
електришне енергије,пднпснп у складу са свим важећим закпнским и ппдзакпнским прпписима кпји
регулищу исппруку електришне енергије.
Цена електричне енергије
Члан 3.
Снадбеваш се пбавезује да набавку и исппруку електришне енергије за 1 kWh за све бучетске
кприснике изврщи, пп цени пд категприје пптрпщое:
УКУПНА ВРЕДНПСТ ППНУДЕ :
(за 70 073 kWh вище тарифе, 24 105
тарифе)

kWh ниже _____________дин.без пдв
_____________дин.са пдв

Ппнуђена јединишна цена за нижу тарифу

__________дин. без пдв
__________дин.са пдв

Ппнуђена јединишна цена за вищу тарифу

__________дин. без пдв
__________дин.са пдв
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1. Цена активне енергије је дата без трпщкпва приступа и пренпса електришне енргије кап и
без трпщеоа зе ппвлащћене прпизвпђаше електришне енергије. Пви трпщкпви ће се пбрашунавати пп
Пдлуци п утврђиваоу цена за приступ систему за пренпс електришне енергије на кпју је прибављена
сагласнпст Агенције за енергетику Републике Србије и кпја је пбјављена у "Службенпм гласнику
Републике Србије".

У цену активне енергије нису урашунати трпщкпви приступа систему за пренпс електришне
енергије Према важећпј (у перипду пбрашуна) Пдлуци п утврђиваоу цена за приступ систему за
пренпс електришне енергије на кпју је прибављена сагласнпст Агенције за енергетику Републике
Србије и кпја је пбјављена у "Службенпм гласнику Републике Србије".

Местп исппруке
Члан 4
Местп исппруке је мернп места купца (Нарушипца) прикљушенп на дистрибутивни систем у
категприји щирпке пптрпщое.
Купац: : ПШ"Јанкп Веселинпвић", Умшарска бр.2. 11000 Бепград
ТАБЕЛА МЕРНИХ МЕСТА НАРУЧИПЦА
Мернп местп: „ПШ Јанкп Веселинпвић“
ЕД брпј купца: 94123650 и 82273751
Категприја: ниски наппн 301
Брпј брпјила:8928,39998
Пдпбрена снага: 140,08 kW пбрашунска кпнстанта: 40*1
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Пбрачун утрпшене електричне енергије

Процена количине
ЕД број

94123650

Категорија
купца и
ознака
начина
мерења

ниски
напон

Напонски
ниво
(kV)

301

Месец

Активна
енергија
ВT
(kWh)

Aктивна
енергија
НT
(kWh)

Процена количине
Активна
снага (kW)

Реактивна
енергија
(kVARh)

Прекомерна
реактивна
енергија
(kVARh)

1

9.664,00

2.556,00

12.220,00

4.017,00

8.701,00

2

6.440,00

2.920,00

9.360,00

3.076,00

10.724,00

3

9.280,00

2.480,00

11.760,00

3.865,00

2.575,00

4

6.720,00

2.160,00

8.880,00

2.919,00

6.441,00

5

7.240,00

2.080,00

9.320,00

3.063,00

6.897,00

6

4.640,00

1.800,00

6.440,00

2.117,00

4.723,00

7

1.800,00

1.400,00

3.200,00

1.052,00

2.508,00

8

2.600,00

1.720,00

4.320,00

1.420,00

3.300,00

9

7.840,00

2.200,00

10.040,00

3.300,00

7.220,00

10

9.720,00

2.800,00

12.520,00

4.115,00

9.245,00

11

8.731,00

2.326,00

11.057,00

3.634,00

7.872,00

12
Укупно
за
период
од
годину
дана

9.604,00

2.558,00

12.162,00

3.997,00

8.659,00

81284

25092
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108902

36558

84604

Одобрена
снага
(kW)

117,99

ЕД број

82273751

Категорија
купца и
ознака
начина
мерења

широка
потрошња

Процена количине
Напонски
ниво
(kV)

Активна
енергија
ВT
(kWh)

Aктивна
енергија
НT
(kWh)

1

2.345,00

1.053,00

2

2.345,00

1.053,00

3

1.332,00

448,00

4

1.978,00

895,00

5

1.978,00

895,00

6

540,00

249,00

7

540,00

249,00

8

540,00

249,00

9

1.839,00

910,00

10

1.492,00

790,00

11

2.121,00

952,00

12

2.333,00

1.047,00

Укупно
за
период
од
годину
дана

19.383,00

8.790,00

Месец
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Процена количине
Активна
снага
(kW)

Реактивна
енергија
(kVARh)

Прекомерна
реактивна
енергија
(kVARh)

Одобрена
снага
(kW)

22,20

Члан 5.

Снадбеваш ће првпг дана у месецу кпји је радни дан за купца, на местима примппредаје (мерна
места) изврщити пшитаваое кплишине пстварене пптрпщое електришне енергије за претхпдни месец.
У слушају да угпвпрне стране нису сагласне пкп кплишине прпдате, пднпснп преузете електришне
енергије,кап валидан ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра пренпснпг система.
На пснпву дпкумента п пшитаваоу утрпщка, Снадбеваш издаје Купцу рашун за исппрушену
електришну енергију, кпји садржи исказану цену електришне енергије,пбрашунски перипд кап и
исказану цену пружених ппсебнп угпвпрених услуга,кап и накнаде прпписане закпнпм, ппрезе и
пстале пбавезе или инфпрмације из шлана 144.Закпна п енергетици.Снадбеваш рашун дпставља
ппщтпм.
Услпви и начин плаћаоа преузете електричне енергије
Члан 6.

Купац ће изврщити плаћаое на банкарски рашун Снадбеваша, пп писменим инструкцијама
назнашеним на сампм рашуну, са ппзивпм на брпј рашуна кпји се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирип пбавезу када Снадбевашу уплати на рашун укупан изнпс цене за
преузету електришну енергију.
Купац је дужан да плати рашун у рпку пд 45 дана пд дана пријема пригиналнпг рашуна.
У слушају да Купац не плати рашун у угпвпренпм рпку, дужан је да снадбевашу, за перипд дпцое плати
и затезну камату прпписану закпнпм. Плаћаое затезне камате врщи се на пснпву пбрашуна камате,
исппстављенпг пд стране Снадбеваша.
Трпщкпви пппмиоаоа и други трпщкпви везани за пбрашун затезне камате, падају на терет
Снадбеваша.
Накнадне кпрекције већ фактурисане камате мпгуће су самп укпликп су услпвљене Закпнпм, акп
је у оима садржан ппгрещан пбрашун (псппрене или накнаднп устанпвљене грещке) и акп су
резултати ппсебнпг дпгпвпра између Купца и Снадбеваша (прптпкпл,птпис камате и сл.)
Гаранције

Члан 7.

Приликпм закљушеоа угпвпра Снадбеваш је дужан да у кприст купца дпстави регистрпвану
меницу кап средтвп пбезбеђеоа и тп:
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- једну регистрпвану, пптписану и пверену сппствену бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое ппсла менишнп пвлащћеое за дпбрп изврщеое ппсла са клаузулпм „без прптеста“, на изнпс пд 10% пд
вреднпсти угпвпра, са рпкпм важеоа 10 дана дужим пд кпнашнпг изврщеоа угпвпра -кппију картпна
деппнпваних пптписа
Меница кап инструмент пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла мпже се активирати – унпвшити
нарпшитп у следећим ситуацијама акп снадбеваш:
- не испуоава пдредбе Угпвпра
- не уреднп испуоава пдредбе Угпвпра
- не ппщтује рпкпве предвиђене у шлану 2 пвпг Угпвпра.

За слушај да се прпдуже рпкпви за изврщеое услуге и изврщеое пбавеза прпдужавају се и
рпкпви важеоа средстава финансијскпг пбезбеђеоа.
Меница мпра бити регистрпвана у јединствени регистар меница и менишних пвлащћеоа кпја
впди НБС и Пдлукпм п ближим услпвима,садржини и нашину впђеоа регистра меница и менишних
пвлащћеоа НБС.Меница и менишнп пвлащћеое треба да буду пверени пешатпм и пптписани пд
стране лица пвлащћенпг за распплпгаое финансијским средствима наведенпг у прилпженпм депп
картпну.
Картпн деппнпваних пптписа лица пвлащћенпг за распплагаое финансијским средствима, кпји се
прилаже мпра бити издат пд ппслпвне банке кпју снадбеваш навпди у менишнпм пвлащћеоу.
Сви инструменти финансијскпг пбезбеђеоа мпрају бити непппзиви,безуслпвни,и плативи на
први ппзив и без права на пригпвпр,не мпгу да садрже дпдатне услпве за исплату,краће рпкпве кап и
маои изнпс пд пнпг щтп пдреди купац. Све евентуалне сппрпве укљушујући и сппрпве везане за
средства финансијскпг пбезбеђеоа рещаваће надлежни суд .
Укпликп Снадбеваш приликпм закљушеоа угпвпра не дпстави меницу,менишнп пвлащћеое, кап и
кппију картпна деппнпваних пптписа какп је тп захтеванп сматраће се да угпвпр није ни закљушен, а
Купац мпже угпвпр закљушити са трећим лицем.

Резервнп снадбеваое
Члан 8.

Снадбеваш је дужан да Купцу пбезбеди резервнп снадбеваое у складу са шланпм 145. и 146.
Закпна п енергетици. („Сл.гласник РС“ 57/2011).

Виша сила
Члан 9.
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Вища сила пслпбађа Снадбеваша пбавезе да исппруши,а Купца да преузме кплишине електришне
енергије, утврђене угпвпрпм за време оегпвпг трајаоа.
Кап вища сила, за Снадбеваша и за Купца, сматрају се непредвиђени прирпдни дпгађаји кпји
имају знашај елементарних неппгпда (ппплаве, земљптреси, ппжари и слишнп), кап и дпгађаји и
пкплнпсти кпји су настали ппсле закљушеоа пвпг угпвпра кпји пнемпгућавају изврщеое угпвпрних
пбавеза, а кпје угпвпрна страна није мпгла спрешити, птклпнити или избећи. Ппд таквим дпгађајима
сматрају се и акти надлежних државних пргана и пператера пренпснпг система дпнети у складу са
правилима п раду пренпснпг система, а у циљу пбезбеђиваоа сигурнпсти електрпенергетскпг
система.
Угпвпрна страна кпја је ппгпђена делпваоем вище силе пбавезна је да пбавести другу угпвпрну
страну п ппшетку и заврщетку делпваоа вище силе, кап и да предузме пптребне активнпсти ради
ублажаваоа вище силе.
Кап вища сила не сматра се наступаое пкплнпсти кпд Снадбеваша да ппнуђени и прихваћени
ппслпвни и технишки капацитет из ппнуде Снадбеваша буде редукпван, изван пдредби претхпдних
ставпва пвпг шлана угпвпра.
Раскид угпвпра
Члан 10.

Угпвпр се мпже раскинути сппразумнп, писменпм сагласнпщћу угпвпрних страна и у слушајевима
предвиђеним Закпнпм п пблигаципним пднпсима Републике Србије.
Решаваое сппрпва
Члан 11.
Угпвпрне стране су сагласне да ће сваки сппр кпји настане у вези са пвим угпвпрпм,настпјати да
реще мирним путем у духу дпбре ппслпвне сарадое. Снадбеваш и Купац, укпликп је пп закпнима
Републике Србије Снадбеваш дпмаће лице, су сагласни да је за рещаваое међуспбних сппрпва кпји
настану из пвпг угпвпра и/или у вези са пвим угпвпрпм надлежан стварнп надлежни суд пп Закпну
Републике Србије и да се за све щтп није ппсебнп утврђенп пвим угпвпрпм примеоује Закпн п
пблигаципнпм пднпсима у верзији кпја је у примени у Републици Србији и други материјални закпни
и прпписи Републике Србије.
Снадбеваш и купац, укпликп пп закпнима Републике Србије снадбеваш није дпмаће лице, су
сагласни да је за рещаваое међуспбних сппрпва кпји настану из пвпг угпвпра и/или у вези са пвим
угпвпрпм надлежна Сппљнптргпвинска амбасада Привредне кпмпре Србије у Бепграду, да се
примеоује Правилник Сппљнптргпвинске арбитраже Привредне кпмпре Србије у Бепграду, а
примеоује се кап мерпдавнп правп Закпн п пблигаципним пднпсима у верзији кпја је у примени у
Републици Србији и материјални закпни и прпписи Републике Србије.
Угпвпрне стране су сагласне да се какп релевантан приликпм рещаваоа сппрпва узима угпвпр на
српскпм језику.
Угпвпрне стране су сагласне да су у тпку ппступка за рещаваое сппрпва насталпг међу угпвпрним
странама пбе угпвпрне стране дужне да наставе да изврщавају свпје пбавезе утврђене угпвпрпм ппд

43 / 47

претопм ппследица утврђених угпвпрпм и утврђених закпнима и другим прпписма кпји се пднпсе на
изврщеое пбавеза утврђених угпвпрпм.

Завршне пдредбе
Члан 12
На сва питаоа кпја нису уређена пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима и пдредбе свих закпна и ппдзакпнских аката из пбласти кпја је предмет пвпг
угпвпра.
Перипд важеоа угпвпра
Члан 13.
Пвај угпвпр се сматра закљушеним када га пптпищу пвлащћена лица угпвпрних страна и пвере
пешатпм.
Угпвпр се закљушује за перипд пд дана закљушеоа Угпвпра п јавнпј набавци електришне
енергије дп 31.12.2017. гпдине свакпдневнп пд 00:00 дп 24:00 сати.

Измене и дппуне угпвпра
Члан 14.
Угпвпрне стране су сагласне да измене и дппуне угпвпра врще у писанпј фпрми путем анекса
пвпг угпвпра уз пбпстрану сагласнпст.
Члан 15.

Пвај угпвпр је сашиоен у 6(щест) пригиналних примерака на српскпм језику, пп три примерка за
сваку угпвпрну страну.

ЗА КУПЦА

ЗА СНАДБЕВАЧА

Директпр

Директпр

Драган Станкпвић

_____________________

44 / 47

Наппмене:

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се
определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи
за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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IX ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ , дпставља
укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у табели:

ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд
нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су
израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа
средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј
ппнуди.

Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп

Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

X ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назив ппнуђаша)
даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку
јавне набавке електришне енергије , ЈНМВ брпј 2/2017, ппднеп независнп, без дпгпвпра са
другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј
ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту
кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу,
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке
акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у
ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера
забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда
кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закпна.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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