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КОВИН
На основу чл. 32., 39., и 61., Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15
и 68/15, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(''Сл. гласник Р.С.''
бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 61, од 04.02.2020.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 62., од 04.02.2020. године,
припремљена је и објављена:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр 9/2020
НАБАВКА ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ

2020. година
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 .ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је ОШ '' Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34, 26220 Ковин ;
е-mail: oskovin@gmail.com
интернет страница: www.os-djurajaksic.edu.rs ( у даљем тексту: Наручилац).
Врста наручиоца: Просвета
1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка је јавна набавка мале вредности, број 9/2020., која се спроводи у отвореном
поступку, ради закључења уговора о јавној набавци.
Предмет јавне набавке је набавка добара-електричне енергије за потпуно снабдевање у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки и према техничкој
спецификацији ознака из Општег речника јавних набавки 0931000, електрична енергија
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Није у питању резервисана јавна набавка
1.3. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност јавне набавке је 2.000.000,оо дин.-без ПДВ-а
1.4. ВАЛУТА И ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима
које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати
у обзир цена без ПДВ-а (без пореза на додату вредност).
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности.
У понуђену цену су укључени трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови приступа
дистрибутивном систему електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије и трошкови акцизе.
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу са
важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. Трошкови из
навдених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену електричну енергију и примењиваће
се на обрачунске величине за тарифне ставове за места примопредаја Наручиоца, добијене од
оператера дистрибутивног система.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавју
као производ укупно измерене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у
kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије изражене у
дин / kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.
Акциза ће се обрачунавати у висини процента који својом одлуком утврђује Влада Републике
Србије.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима. Уколико је понуђач нерезидент, Наручилац задржава права
рефундације царинских даџбина.
Цена је фиксна и не може се повећавати.
Наручилац – купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у
односу на уговорну јединичну цену, захтева од Продавца умањење цене, што ће бити предмет
Анекса уговора, а у циљу обезбеђивања равноправног положаја крајњих купаца електричне
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енергије, у складу са Законом о енергетици, као и са свим другим важећима законским и
подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом
92., Закона, тј. захтеваће од Понуђача писмено образложење свих саставних делова цене, у року
који одреди.
Рок плаћања је до 28-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за
испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на основу документа којим
наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне
енергије
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
1.5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ЦЕНА
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног Понуђача који понуди дужи рок плаћања, водећи рачуна да тај рок
буде дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (''Сл.глaсник РС'' бр.119/2012, 21/2013), a aко је и рок плаћања
исти онда ће бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Уколико Понуђачи понуде исти рок плаћања, као повољнија биће изабрана понуда понуђача који
је понудио нижу цену за јединицу мере потрошње у високој тарифи (kwh).
1.6. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
1.7. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјаном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
(Образац Изјаве о поштовању прописа дат је у ОБРАЦСУ бр. 8)
1.8. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА И ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОПУЊАВАЊУ ПОНУДЕ И
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуде се припремају и подносе у складу са Позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом објављеном на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет
страници Наручиоца www.os-djurajakic.edu.rs. Конкурсна документација у поглављима 3., 4. и
5., садржи упутство Понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање испуњености
обавезних услова за учешће у поступку.
Заинтересовани Понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на
Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и Интернет страници Наручиоца
www.os-djurajaksic.edu.rs, или непосредно у просторијама ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА
бр. 34., Ковин, у канцеларији секретара школе, у времену од 10,00 до 13,00 часова, до дана и
часа истека рока за подношење понуда.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од ОШ ''Ђура Јакшић'' додатне
информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
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Уколико Понуђач начини грешку у попуњавању понуде, дужан је да исту прецрта црвеном бојом
оловке,тако да је грешка видљива и правилно попуни плавом бојом оловке, а место начињене
грешке парафира и овери печатом.
Особа за контакт је: секретар Школе Емилија Дракулић, телефон 013/741-081
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, при чему трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити надокнаду од наручиоца. Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који
су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надикнаду тих трошкова у
понуди. (Образац трошкова понуде дат је у ОБРАСЦУ бр.9)
1.9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуде.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се путем
електронске поште, е-пошта наручиоца: oskovin@gmail.com
Особа за контакт је Емилија Дракулић телефон 013/741-081.
1.10. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 9/2020 са назнаком (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде
се достављају путем поште или се доносе лично сваког радног дана од 10,00 до 13,00 сати на
адресу Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., 26220 Ковин.
Рок за достављање понуда је до 26.02.2020. године до 12,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока и сата сматраће се неблаговременим. Неблаговремене
понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене Понуђачу, са
назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране
одговорног лица Понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском
језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од
стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне
документације.
1.11. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана
26.02.2020.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца: ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА,
бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника Понуђача. Представници Понуђача
дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку Наручиоца доставе
пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора
бити заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица Понуђача.
1.12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача односно
његовог Подизвођача.
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Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
1.13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи 30 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
1.14. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 7 (седам), или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
1.15. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана
отварања понуда.
Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112., ст 2., тачка 5., Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015'').
Обавештење о закљученим уговорима о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне
набавке наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења
уговора, односно од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.
1.16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативних референци
предвиђених чл. 82., ст. 3., т, 1-8., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015''), који потврђује да Понуђач није испуњавао своје обавезе по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне
набавке, за период од претходне три године.
1.17. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -166. Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015'').
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје Наручиоцу, уз достављање доказа
валидног доказа о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151,. став 1,. тачка 6. Закона
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
Наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати Републичку административну таксу са
назнаком, односно бројем јавне набавке, на следећи рачун:
Текући рачун: : 840-742221843-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016
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Сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
Прималац: Буџет Републике Србије;
Износ: 60.000,00 динара.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
У случају подношења захтева за заштиту права у току трајања рока за подношење понуда, долази
до застоја рока за подношење понуда.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Након доношења одлуке о додели уговора, захтев за заштиту права Понуђач може поднети у року
од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
1.18. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора предвиђени Законом о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац задржава право да одустане од избора Понуђача уколико установи да ниједна
понуда не одговара условима позива и конкурсне документације или да одустане од избора
понуђача из неког другог оправданог разлога.
2. ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И
МЕСТО ДОСТАВЕ, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1.ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА ДОБАРА И ВРСТА ПРОДАЈЕ
Електрична енергија са потпуним снабдевањем, у складу са важећим Правилима о раду тржишта
електричне енергије ("Службени гласник РС", број 120/2012 и 120/2014).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на
местима примопредаје током периода снабдевања. Снабдевач је балансно одговоран за место
примопредаје наручиоцу.
Врста продаје је гарантована и стална.
2.2. МЕСТО, РОК И КАПАЦИТЕТ ИСПОРУКЕ ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Место испоруке су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у
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категорији потрошње на ниском напону и заједничкој потрошњи.
Рок испоруке од дана закључења уговора о јавној набавци до закључења уговора о јавној набавци
електричне енергије за 2020. годину од 00:00 часова до 24:00 часова.
Капацитет испоруке је према табели планиране потрошње која представља саставни део
Конкурсне документције одређене на основу остварене потрошње, на месту примопредаје, током
периода испоруке.
Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. Закона о
енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 145/2014).
2.3. КВАЛИТЕТ ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије у складу са Уредбом о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013), Правилима о
раду тржишта електричне енергије (''Сл. Гласник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014), Законом о
енергетици (''Сл. гласник РС'' бр. 145/2014) као и са свим другим важећима законским и
подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра и Уредбе о условима
испоруке електричне енергије.
2.4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Оквирни обим динамике испоруке за годину дана: аналогно утрошку електричне енергије за
период 1. априла 2020. године - 31. марта 2021. године.
Напомена: Утрошак електричне енергије у наведеном периоду износи 152.000 kwh.
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу.
Имајући у виду чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за време трајања уговора
није могуће прецизно утврдити, Наручилац је унапред одредио вредност уговора.
Табела планиране потрошње по мерним местима и категорији потрошње за период трајања
уговора од дана закључења уговора у 2019.год., до закључења уговора о јавној набавци
електричне енергије за 2020. годину
1. Мерно место: ФИСКУЛТУРНА САЛА, број места мерења - 4012521761, број бројила 10630643, категорија: потрошња на ниском напону, врста снабдевања: комерцијално снабдевање,
одобрена снага( kWh):60
Оквирни обим испоруке за годину дана:
ПЕРИОД
ПОТРОШЊЕ
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март

НИЖА
ТАРИФА
kwh
500
400
400
400
500
500
600
600
600
500
500
500

ВИША
ТАРИФА
kwh
3.000
3.000
3.000
1.000
2.000
4.000
5.000
5.000
5.000
4.500
5.500
5.000

УКУПНО

3.500
3.400
3.400
1.400
2.500
4.500
5.600
5.600
5.600
5.000
6.000
5.500
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УКУПНО (kWh)

6.000

46.000

52.000

2. Мерно место: ШКОЛА , број места мерења - 4012521788, број бројила -041665
категорија: широка потрошња-једнотарифни, врста снабдевања. комерцијално снабдевање,
одобрена снага( kWh):17,25
Оквирни обим испоруке за годину дана:
ПЕРИОД
ПОТРОШЊЕ
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Укупно (kWh)

НИЖА
ТАРИФА
kwh
2.500
2.500
1.500
500
1.000
2.000
3.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
30.000

ВИША
ТАРИФА
kwh
3.000
2.500
2.000
700
1.500
3.000
4.000
6.000
6.000
3.300
4.000
4.000
40.000

УКУПНО

5.500
5.000
3.500
1.200
2.500
5.000
7.000
10.000
10.000
6.300
7.000
7.000
70.000

3. Мерно место: РУКОМЕТНО ИГРАЛИШТЕ , број места мерења - 4012521770,
број бројила -9311147, категорија: јавно осветљење, врста снабдевања: комерцијално снабдевање.
Оквирни обим испоруке за годину дана:
ПЕРИОД ПОТРОШЊЕ
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Укупно (kWh)

ЈЕДНОТАРИФНА ПОТРОШЊА
(kwh)
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
3.000
3.000
3.000
4.000
5.000
3.000
30.000
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Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица Понуђача и оверену печатом којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен
уговор о предметном поступку јавне набавке , поступити у складу са чл. 188.,
ст. 3. Закона о енергетици, (''Сл. гласник РС'' бр. 145/2014) односно да ће одмах по
потписивању уговора закључити:
1.Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен и
2.Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

3.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3.1. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЈЕЗИКА НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА,
НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак
се води на српском језику.
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери печатом и
потпише обрасце из конкурсне документације које прилаже.
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена
празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности
попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија дужан је да, по позиву Наручиоца у року од
5 (пет) дана од пријема позива достави оригинал или оверене копије доказа.
Уколико Понуђач тада не достави оригинал или оверену копију Наручилац ће његову понуду
одбити као неисправну.
По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани Понуђач ће бити позван да закључи
уговор, у року од највише 10 (десет) дана од тренутка када се стекну законски услови.
Изабрани Понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави Наручиоцу у року од 5 (пет)
дана од дана када га је Наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани Понуђач не достави
уговор, потписан и оверен, у наведеном року, Наручилац може закључити уговор са првим
следећим најповољнијим Понуђачем.
3.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ, УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази тражени конкурсном
документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације
и то: ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)
3.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено
3.4. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока
за подношење понуда.
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Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу,
а не у процентима.
Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и
достављено са ознаком на коверти ''Измена понуде'' или ''Допуна понуде'' или ''Опозив
понуде'' за ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 9/2020
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.
3.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као Подизвођач.
Понуђач који самостално подноси понуду попуњава образац понуде, (Образац понуде дат је у
ОБРАСЦУ бр. 1), где наводи својство подносиоца ''Понуђач'' и при чему на понуди заокружује:
под ''а'' , чиме назначава да понуду подноси самостално, тачку 3., чиме назначава да уз понуду
прилаже прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом и тачку 4. где бројчано и словима
уписује рок важења понуде.
Поред обрасца понуде Понуђач који самостално подноси понуду попуњава и Изјаву о независној
понуди (Образац изјаве о независној понуди дат је у ОБРАСЦУ бр. 2) и опште податке о
Понуђачу (Општи подаци о понуђачу дати су у ОБРАСЦУ бр.3)
3.6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група Понуђача.
Група Понуђача која подноси заједничку понуду попуњава образац понуде, (Образац понуде дат
је у ОБРАСЦУ бр. 1), где наводи својство подносиоца понуде ''Понуђач'' и при чему на понуди
заокружује: под ''б'' , чиме назначава да се подноси заједничка понуда, тачку 1., чиме уписује
назив заједничког Понуђача, тачку 3., чиме назначава да уз понуду прилаже прилоге и доказе
тражене конкурсном документацијом и тачку 4., где бројчано и словима уписује рок важења
понуде.
Поред обрасца понуде Понуђачи који подносе заједничку понуду попуњавају и опште податке за
сваког учесника у заједничкој понуди (Образац за податке о учеснику у заједничкој понуди
дат је у ОБРАСЦУ 4), и наводе члана групе који је овлашћен да у име и за рачун осталих
чланова групе иступа пред Наручиоцем. (Образац изјаве чланова групе Понуђача, дат је у
ОБРАСЦУ 5)
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
2) Понуђачу који ће у име групе Понуђача потписати уговор;
3) Понуђачу који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења;
4) Понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од Понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
3.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуду може поднети Понуђач који наступа са Подизвођачима.
Понуђач који понуду подноси са Подизвођачем попуњава образац понуде, (Образац понуде дат
је у ОБРАСЦУ бр. 1), где наводи својство подносиоца ''Понуђач'' и при чему на понуди
заокружује: под ''ц'' , чиме назначава да понуду подноси са Подизвођачем, тачку. 2., где бројчано и
словима уписује број ангажованих Подизвођача и у подтачкама1), 2), 3) и уписује назив
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Подизвођача, затим тачку 3., чиме назначава да уз понуду прилаже прилоге и доказе тражене
конкурсном документацијом и тачку 4., где бројчано и словима уписује рок важења понуде.
Поред обрасца понуде Понуђач који понуду подноси са Подизвођачем попуњава и опште податке
о сваком од Подизвођача (Општи подаци о Подизвођачу дати су у ОБРАСЦУ бр.6)
при чему је Понуђач у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити Подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити Подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће
извршити преко Подизвођача.

4. ПРАВО УЧЕШЋА И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Право учешћа имају сви заинтересовани Понуђачи (правна лица) који испуњавају обавезне и
додатне услове за учешће у поступку, у складу са чл. члана 75.,ст. 1., т. 1-4., и ст. 2., и 76.,
Закона о јавним набавкама ((''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)) наведене
овом конурсном докумнтацијом конкурсном документацијом.
Напред наведене услове морају да испуњавају и чланови групе понуђача и подизвођачи.
4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1. Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75., ст. 1., т. 1., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
ДОКАЗИ:
Ако је Понуђач правно лице доказ је:
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, (АПР) односно извод из регистра
надлежног Привредног суда, без обзира на датум издавања.
Ако је Понуђач предузетник доказ је:
1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, (АПР) односно извод из одговарајућег
регистра , без обзира на датум издавања.
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе
Понуђача.
Напомена: Овај доказ Понуђач није у обавези да га достави уколико су подаци о регистрацији
јавно доступни на интернет страници Агенције и cуда.
2. Да Понуђач 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., т. 2., Закона о јавним набавкама ''Службени гласник
РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015'')
ДОКАЗИ:
Ако је понуђач правно лице докази су:
1) За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд
2) За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на
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чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица,
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом
се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично
дело примања мита.
3) Извод из казнене евиденције, односно УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУПА, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Уколико Понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Ове доказе Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају их сви чланови групе
Понуђача.
Ако је Понуђач предузетник или физичко лице доказ је:
1) Извод из казнене евиденције, односно УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУПА, којим се
1) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе
Понуђача.
3. Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (чл. 75., ст. 1., т. 4., Закона о јавним набавкама ''Службени
гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015''):
ДОКАЗИ:
Ако је Понуђач правно лице, предузетник или физичко лице доказ су уверења надлежних
пореских органа:
1) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе;
2) уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода.
Напомена: уколико се Понуђач налази у поступку приватизације као доказ уместо два горе
наведена доказа, доставља потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку
приватизације
Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Ове доказе Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе
Понуђача.
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4. Да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке . (чл. 75., ст. 1. тач. 5., Закона о јавним набавкама ''Службени
гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015''):
ДОКАЗ:
1) Фотокопија Лиценце за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за
енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има
седиште.
Лиценца мора бити важећа
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе
Понуђача.
5. Да је Понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75.,
ст. 1. тач. 5., Закона о јавним набавкама ''Службени гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015''):
ДОКАЗ:
Потписан о оверен образац Изјаве о поштовању прописа
(Образац Изјаве о поштовању прописа дат је у ОБРАСЦУ бр. 8)
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
4.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ:
1. Да Понуђач да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је као активан
учесник на тржишту електричне енергије, у било ком периоду из претходне три године до
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Управе за
јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим
учесником на тржишту прихваћену од стране оператора преносног система.
ДОКАЗ: Потврде ( уверења) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије , односно да је у било ком периоду у претходне три године до дана
објављивања позива за подношење понуда на Портају јавних набавки Управе за јавне набавке,
обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту.

5. ДЕТАЉИ О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
5.1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 75., ст. 1., т. 1., до 4., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), и дефинисане овом конкурсном документацијом мора да испуњава Понуђач
који самостално подноси понуду, Понуђач из групе Понуђача којем је поверено извршење дела
набавке у случају подношења заједничке понуде и Подизвођач
Испуњеност обавезних услова се доказује:
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1. Обавезни услови из чл. 75., ст. 1., т. 2., до 4., Закона о јавним набавкама, (''Службени гласник
РС''бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), предвиђени т. 4.1.1., 4.1.2,.и 4.1.3. конкурсне документације
(да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; да
Понуђач 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;
да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије) Понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
(Образац изјаве Понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
предметне набавке, дат је у ОБРАСЦУ 7.).
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 , Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица Подизвођача и оверена печатом.
2.Обавезни услов из чл. 75., ст. 1., т. 1., Закона о јавним набавкама предвиђени
т. 4.1.1. конкурсне документације, (да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар) Понуђач може да докаже и достављањем неоверене копије
изводa из регистра Агенције за привредне регистре, (АПР) односно извод из регистра надлежног
Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра , без обзира на датум издавања.
Уколико понуду подноси група Понуђача , копије изводa из регистра Агенције за привредне
регистре, (АПР) односно извод из регистра надлежног Привредног суда, односно извод из
одговарајућег регистра, без обзира на датум издавања, достављају се за сваког члана групе
понуђача
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем , копије изводa из регистра Агенције за
привредне регистре, (АПР) односно извод из регистра надлежног Привредног суда, односно
извод из одговарајућег регистра, без обзира на датум издавања, достављају се за сваког од
Подизвођача.
3. Обавезни услов из чл. 75., ст. 1., т. 5., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), предвиђени т. 4.1.4 .конкурсне документације да Понуђач
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ,
Понуђач доказује достављањем фотокопије Лиценце за снабдевање електричном енергијом, коју
је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој
страни понуђач има седиште.Лиценца мора бити важећа.
Уколико понуду подноси група Понуђача , фотокопије Лиценце доставља се за сваког
Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем , фотокопије Лиценце доставља се за
сваког Подизвођача .
4. Обавезни услов из чл. 75., ст. 2., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), предвиђени т. 4.1.5 .конкурсне документације да је Понуђач
при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде, Понуђач доказује достављањем образаца
Изјаве о поштовању прописа
(Образац Изјаве о поштовању прописа дат је у ОБРАСЦУ бр. 8)
Уколико понуду подноси група Понуђача , Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.
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Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем , Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица Подизвођача и оверена печатом.

5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76., ст. 2
Закона о јавним набавкама, (''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
предвиђених т. 4.2.1. конкурсне документације да Понуђач да располаже неопходним пословним
капацитетом, односно да је као активан учесник на тржишту електричне енергије, у било ком
периоду из претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне
енергије са другим учесником на тржишту прихваћену од стране оператора преносног система
Понуђач доказује достављањем Потврде ( уверења) Оператора преносног система да је понуђач
активан учесник на тржишту електричне енергије , односно да је у било ком периоду у претходне
три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Портају јавних набавки Управе
за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником
на тржишту.
Уколико понуду подноси група Понуђача , Потврда ( уверење) Оператора преносног
система доставља се за сваког Понуђача из групе Понуђача.
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем , Потврде ( уверења) Оператора
преносног система доставља се за сваког Подизвођача .
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 дужи од 5 (пет) 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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ОБРАЗАЦ бр. 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
__________________________________________________________________
(навести назив и седиште Понуђача)
На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку квалитетно
пружамо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе и стандарде и достављамо Вам следећу
ПОНУДУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ________
НАБАВКА ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
на начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

1.У предметној јавној набавци учествујемо заједничком понудом са Понуђачима
____________ , ( ________________)
(уписати број)
(словима)
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
( уписати називи седиште заједничког Понуђача)
2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____________ ( ________________) Подизвођача:
(уписати број)
(словима)
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
(уписати назив и седиште Подизвођача)
3.Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
4. Важност понуде износи _____________( ______________) дана од дана отварања понуда
( не краћи од 30 дана). ( уписати број)
( словима)
Датум:

_______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

________________________________________

M.П.
НЕ ОТВАРАТИ !
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ОБРАЗАЦ бр. 2

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник
Понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧ, _____________________________________, из _____________________, адреса
________________________________ овом Изјавом потврђује да је понуду у поступку јавне
набавке бр. ___________- набавка добара-електричне енергије за потпуно снабдевање поднео
независно, без договора са Понуђачима или другим заинтересованим лицима.

Потпис одговорног лица
Датум: ________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ бр 3
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив
Понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Одговорно лице (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун привредног друштва
и банка
Матични број Понуђача
Порески број привредног друштва
– ПИБ
Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________

М.П.

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача.
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ОБРАЗАЦ бр. 4
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

2)

Назив учесника у заједничкој понуди
Пословно име или скраћени назив
учесника у заједничкој понуди
Седиште и адреса учесника у
заједничкој понуди
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун привредног друштва и
банка
Матични број учесника у заједничкој
понуди
Порески број привредног друштва –
ПИБ
Назив учесника у заједничкој понуди
Пословно име или скраћени назив
учесника у заједничкој понуди
Седиште и адреса учесника у
заједничкој понуди
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун привредног друштва и
банка
Матични број учесника у заједничкој
понуди
Порески број привредног друштва –
ПИБ
Потпис овлашћеног лица

Датум: ________________
М.П.
Напомена : Табела ''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.
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе Понуђача.
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ОБРАЗАЦ бр. 5
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група Понуђача у поступку набавке бр. ____________
Овлашћујемо члана групе __________________________________________________ да у
име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И ДЕО НАБАВКЕ
СЕДИШТЕ
КОЈИ ЋЕ
(АДРЕСА)
ИЗВРШИТИ
ЧЛАНА ГРУПЕ ЧЛАН ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ
(процентулно)

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И
ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
Потпис одговорног лица:
М.П.
Потпис одговорног лица:
М.П.
Потпис одговорног лица:
М.П.

Датум: __________________

Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________

М.П.
Напомена:Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне
вредности понуде.
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе Понуђача
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ОБРАЗАЦ бр. 6
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће Подизвођаче:
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
Пословно име или скраћени назив
Подизвођача
Седиште и адреса Подизвођача
Одговорно лице (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун привредног
друштва и банка
Матични број Понуђача
Порески број привредног
друштва – ПИБ
Име особе за контакт :
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
Подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити Подизвођач:
Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________

М.П.
Напомена: Максимално учешће Подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за Подизвођаче.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице Подизвођача.
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ОБРАЗАЦ бр. 7
ИЗЈАВА
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ чл. 75. ст. 1. т. 1. до 4. и чл. 75. ст.2.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
______________________________

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама ''Службени гласник РС'' бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
_________________________________________________________________, дајем следећу
(навести својство Понуђач, Подизвођач)
ИЗЈАВУ
__________________________________________
(навести назив Понуђача, Подизвођача)
у поступку јавне набавке број ______________ (навести редни број јавне набавкe),
___________________________________________________________________________
(навести предмет јавне набавке)
испуњава све услове из чл. 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона у поступку јавне набавке мале
вредности, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да он 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) Да су измирени доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4) Да су поштоване обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забране обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде .
Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________

М.П.
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 , Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица Подизвођача и оверена печатом.
Напомена: Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ бр. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015'') дајемо следећу

ИЗЈАВ У
У својству _____________________________________________
(навести својство Понуђач, Група Понуђача, Подизвођач)

ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
поштујемо све обавезе које произлазе из важећих прописа о Заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да нема изречене забране обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде .

У ________________ дана ________

М:П.

Потпис овлашћеног лица
_________________________

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 , Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица Подизвођача и оверена печатом.
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака за Подизвођаче уколико
Понуђач наступа са Подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача или овлашћено лице
Подизвођача.
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ОБРАЗАЦ бр. 9

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ _________
Врста трошка

Вредност

Укупно без ПДВ-а:
ПДВ :
Укупно са ПДВ-ом:
Од Понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде.

Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________

М.П.

Ј.Н. бр. 9/2020 Набавка ел. енергије КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страница 26 од 32

ОБРАЗАЦ бр. 10
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Предмет
набавке

Јединица
мере

Планирана
потршшња

Јед.цена
без ПДВ-а
дин/kwh

Јед.цена
са ПДВом
дин/kwh

1.
2.
3.
4.
5.
Електрична
Kwh
36.000
енергија НТ
Електрична
Kwh
86.000
енергија ВТ
Електрична
Kwh
30.000
енергија JT
УКУПНО: Укупна цена за планирану потрошњу електричне
енергије збирно 152.000 (НТ, ВТ и ЈТ)

Укупна
цена без
ПДВ-а за
процењене
количине
6. (3x4)

Укупна цена
са ПДВ-ом за
процењене
количине
7. (3x5)

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу
Укупна цена обухвата:цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу
са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије ( без урачунатог ПДВ-а )
У колонама јединична цена без ПДВ-а и јединична цена са ПДВ-ом нису урачунати трошкови
приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије и акцизе.
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за
испоручену електричну енергију које Оператер дистрибутивног система обрачунава Понуђачу,
Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место
примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије на коју је дата сагласност Агенције за енергетику Републике Србије.
Укупна збирна цена без ПДВ-а _________________динара.
Рок плаћања: сукцесивно до 28-ог у месецу за претходни месец а на основу достављених рачуна
на адресу наручиоца.
Рок важења понуде:________дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).
Датум: ________________

Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.

Напомена: Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ бр 11
МОДЕЛ УГОВОРА
о купопродаји електричне енергије са потпуним снабдевањем
Закључен дана __________________ 2020. године између :
1.НАРУЧИЛАЦ : ОШ ''Ђура Јакшић'', ЈНА 34, 26220 Ковин, МБ 08012504, ПИБ 101408412, коју
заступа директор школе Петровић Саша ( у даљем тексту: Наручилац ) и
2. СНАБДЕВАЧ :___________________________________________________________________
( назив, место, адреса ),
МБ _______________, ПИБ ____________________, рачун број ____________________________,
кога заступа _______________________________________________________________________
( у даљем тексту: Снабдевач).
Уговорне стране сагласно констатују да је Начилац на основу Закона о јавним набавкама
(''Сл. гласник РС'' број 124/12,14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке добара –
електричне енергије, ЈН бр. 9/2020, да је Снабдевач доставио понуду број __________________
од____________ .2020.године и да је Наручилац на основу снабдевачеве понуде и Одлуке о додели
уговора број _________________ од ________.2020.године изабрао снабдевача за испоруку добара.
Предмет уговора
Члан 1
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу продаје
електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог
Уговора, под условима утврђеним овим Уговором, а у складу са конкурсном документацијом и
понудом Снабдевача бр. _____________ до _______________ године, а усвему ускладу са свим
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Члан 2
Предмет уговора Снабдевач ће извршити (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем
ц) заједничка понуда
1. Ако је понуда са подизвођачем:
Снабдевач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу / подизвођачима:
1.____________________________________ са седиштем у _______________________,
улица ____________________ број ____, матични број: ______________, ПИБ:
__________________, који ће извршити ____ % од укупно уговорене вредности, а што се односи
на _____________________
Снабдевач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за извршење
уговорних обавеза од стране подизвођача, као да их је сам извршио.
2. Ако је заједничка понуда:
Снабдевач заједнички наступа са понуђачима из групе понуђача:
1.____________________________________ са седиштем у _______________________,
улица ____________________ број ____,
матични број: ______________, ПИБ: __________________,
За своје обавезе из уговора чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно.
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Количина и квалитет електричене енергије
Члан 3
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимање и плаћање електричне
енергије извршиће према следећем :
- Врста продаје : потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу
- Период испоруке : годину дана од дана закључења уговора о јавној набавци сваким даном у
периоду од 00:00 до 24:00h,
- Количина енергије : на основу остварене потрошње наручиоца,
- Место испоруке : сва обрачунска места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону и широка потрошња у складу са постојећим ознакама
ЕД из табела конкурсне документације.
- Квалитет испоручених добара:
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у
складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду
преносног система (''Сл.гласник РС'' бр. 3/2012 ). Снабдевач се обавезује да испоручи електричну
енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл.гласник РС'' бр.
120/2012 ) ,Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду
преносног система (''Сл.гласник РС'' бр. 3/2012 ), Правилима о раду дистрибутивног система и
Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским
и подзконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Снабдевач је у складу са чл. 188., ст. 3., Закона о енергетици пре отпочињања испоруке
закључи:
1. Уговор о приступању систему са оператором система за конзумна подручја
Купца наведена у конкурсној документацији,
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.
Цена електричне енергије
Члан 4
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1., овог Уговора за процењене количине од
_______kWh износи _______________ дин. без ПДВ-а. и словима ___________________________
односно ________________ динара са ПДВ-ом. . и словима _______________________________
Цена за испоручену електричну енергију износи
- За нижу терифу (ВТ) за 1 kWh ......___________ дин. без ПДВ-а и ________ дин. са ПДВ-ом
- За вишу тарифу (НТ) за 1 kWh ......___________ дин. без ПДВ-а и ________ дин. са ПДВ-ом
- Једнотарифна (ЈТ) за 1 kWh ...........___________дин. без ПДВ-а и ________ дин. са ПДВ-ом
Уколико дође до промене уговореног износа из ст. 1., овога члана Наручилац се обавезује
да ће исплатити стварну вредност насталих трошкова у складу са испостављеним рачунима.
Јединична цена је фиксна за уговорени период испоруке.
У цену из става 1., овог члана нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном
систему електричне енергије,трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача и
трошкови акцизе.
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у
складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на
дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије а на које је
прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у
Сл. Гласнику РС. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену
електричну енергију и примењиваће се на обрачуснке величине за тарифне ставове за места
примопредаја купца, добијене од оператора дистрибутивног система.
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Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се
обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском периоду
изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије ,
изражене у дин / kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.
Трошкови акцизе ће се обрачунавати у проценту који утврди Влада Републике Србије .
Обрачун утрошка електричне енергије и начин плаћања
Члан 5
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од
првог календарског дана у месецу и траје до првог календарског дана у наредном месецу.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на местима примопредаје
(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за
претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Наручиоцу јединствени рачун
за испоручену електричну енергију за свако мерно место са исказаним трошковима за приступ
дистрибутивном систему електричне енергије, трошковима накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије , акцизом уколико је одреди Влада и обрачунатим ПДВ-ом.
Снабдевач ће на рачуну посебно исказати цену продате електричне енергије, трошкове
приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије, акцизу и ПДВ.
Снабдевач се обавезује да на рачуну поред осталих података обавезно упише број рачуна,
број Уговора, валуту плаћања, текући рачун снабдевача и ПИБ снабдевача.
Снабдевач је дужан да рачун достави Наручиоцу поштом на адресу Наручиоца,
ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА бр. 34, 26220 Ковин, накасније до 15 у месецу за претходни месец.
Обрачун-фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по
цени са ПДВ-ом, а према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски
период.
Члан 6
Наручилац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 28 -ог у текућем
месецу за претходни месец .
У случају да Наручилац не плати рачун у року из става 1 , дужан је да Снабдевачу , за
период доцње плати и затезну камату прописану законом.
Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан
износ цене за преузету електричну енергију.
Право Купца на приговор на рачун
Члан 7
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана
добијања рачуна.
Приговор Наручиоца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и
доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају да је
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приговор основан или делимично основан, Снабдевач ће извршити и повраћај средстава
Наручиоцу у износу који је утврђен као основан у Одлуци Снабдевача по приговору Наручиоца
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 8
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог
уговора, уговорна стара која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у
складу са законом.
Ослобађање од одговорности
Члан 9
Снабдевач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају
више силе.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине
електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају
значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности
који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а
које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају
се и акти надлежних државних органа и оператора система донети у складу са правилима о раду
система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе уколико
сењено трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања
последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби
претходних ставова овог члана уговора.
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна
чињеница.
У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају своје
обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој
примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид
овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом,
меилом, факсом) обавести другу уговорну страну.
Резервно снабдевање
Члан 10
Снабдевач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192.
и 193. Закона о енергетици(„Сл. гласник РС“, бр.145/2014)
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Раскид уговора
Члан 11
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о
облигационим односима Републике Србије.
Купац Наручилац задржава право да, у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у
односу на уговорену јединичну цену, једнострано откаже Уговор, уколико Снабдевач на захтев
купца не умањи цену.
Отказни рок траје до закључења уговора са новим продавцем у смислу Закона о енергетици,
а најдуже 90 дана од дана пријема писаног акта о отказу.
Решавање спорова
Члан 12
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спрове из овог уговора или
поводом овог уговора, решаваће надлежни суд по седишту наручиоца.
Ступање уговора на снагу
Члан 13
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна.
Уговор се закључује на период од годину дана, односно до окончања поступка јавне набавке за
снабдевање електричном енергијом за наредну буџетску 2020 годину, почев од 01.04.2020.год.
до 31.03.2021.год.
Завршне одредбе
Члан 14
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и подзаконских
прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања
тржишта електричне енергије у Републици Србији.
Члан 15
Наручилац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог
уговора.
Члан 16
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку
уговорну страну
СНАБДЕВАЧ
__________________________________
( назив фирме )
__________________________________
( име и презиме овлашћеног лица )
__________________________________
( потпис овлашћеног лица )
( М.П.)

НАРУЧИЛАЦ
ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'', КОВИН
ДИРЕКТОР
___________________________________
Петровић Саша
( М.П.)
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