Република Србија
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА „КУЛИНА“
ПИБ: 100313224 , МАТ. БРОЈ: 07106815
18214 КУЛИНА ПАК 680901
Број: 02-261/3
Датум: 31.01.2018. године.

ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.4.-2018 Д

[Јануар месец] 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр.124/12,..., 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013,.., 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 02-261 од 31.01.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку 02-261 /1од 31.01.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – Електричне енергије
ЈН бр 1.1.4.-2018 Д

Поглавље
I
II
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IV
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III
IV
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VII
VIII
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X
IX
XI
XII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова
или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и
сл.
Техничка документација и планови, односно документација о кредитној
способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

Page 2 of 34

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:''Дом за смештај одраслих лица Кулина''
Адреса: 18214 Кулина
Интернет страница:www.kulina.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.4.-2018 Д су: добра – набавка електричне енергије за
потпуно снабдевање. Ознака из ОРН: 0931000 – електрична енергија..
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спороводи се електронска лицитација.
7. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:Драган Милетић,
Е - mail адреса (или број факса): d o m k u l i n a @ g m a i l . c o m

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.4.-2018 Д.....су. добра – набавка електричне енергије за
потпуно снабдевање. –.Ознака из ОРН: 09310000 – електрична енергија
2. Јавна набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ.
Понуђена добра морају бити пружене у складу са стандардима и прописима
важећим на територији Републике Србије.
o

Врста продаје: гарантована и одређена на основу остварене потрошње Купца, на
места примопредаје, током испоруке

o

капацитет испоруке до 850.000 кWh, променљив дијаграм оптерећења

o

рок испоруке: потписивања уговора за испоруку током 2018. године до
окончања поступка за избор понуђача за 2018. године

XII

Ук
уп
но

850.000 кWh

XI

70.833 кWh

X

70.833 кWh

IX

70.833 кWh

VIII

70.833 кWh

VII

70.833 кWh

VI

70.833 кWh

V

70.833 кWh

IV

70.833 кWh

III

70.833 кWh

II

70.833 кWh

Процењене
месечне
количине

I

70.833 кWh

кWh

70.833 кWh

количина енергије: процењена од Купца 930.000 кWh, са процењеном месечном
динамиком Купца датој у табели како следи:

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на
електроенергетском објекту:ТС Кулина '' Кула'' 130 кVa и ТС Кулина ''МБТС''
250 кVa
o Понуђач-Снабдевач је балансно одговоран .
o Снадбевање електричном енергијом мора бири стално и гарантовано.
o Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу са:
1. Правилима о раду преносног система са Одлуком о давању сагласности на
правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2015)-Правила ОПС
2. Правилима о раду дистрибутивног система-Правила ОДС и
3. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник
РС'' бр. 63/2013).
o

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о
раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно Правилима о раду
дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике Србије (у даљем тексту у
множини: Правила Оператора система)
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право учешћа у поступку доделе уговора за предметну набавку добара имају сва
заинтересована лица која испуњавају услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и
додатне условe наведенe у овој Конкурсној документацији.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.бр
За правна лица

1.

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.

Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно Извод из регистра надлежног привредног
суда.
За предузетнике:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег регистра.

(чл. 75. ст. 1. тач. 1. ЗЈН);

За правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов
законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
За предузетника и физичко лице :

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.

Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, да није
осуђиван за неко од кривичних дела као
чланорганизоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело
преваре).
Напомена: Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.

(чл. 75. ст. 1. тач. 2. ЗЈН);
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За правна лица, предузетнике и физичко лице
Уверење-потврда пореске управе Министарства
финансија и организације за обавезно социјално
осигурање
да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.

3.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране Напомена: Докази не могу бити старији од два
државе када има седиште на њеној месеца пре отварања понуда.
територији.

(чл. 75. ст. 1. тач. 4. ЗЈН);

4.

Да је 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. 2. ЗЈН);

Изјава, дата под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу,
о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне
средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења
понуде потписан од стране овлашћеног лица
понуђача
( образац Изјаве саставни део КД).

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица и
оверена печатом сваког понуђача.
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4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.
Потврда (Уверење) Оператора преносног
система да је Понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије, односно, да
је у 2016. год. и 2017. години, обавио
минимум две трансакције електричне
енергије са другим учесником на тржишту.
Напомена: Ову потврду, понуђач је дужан
да достави уз понуду, у оригиналу или
фотокопији.

Понуђач мора бити активан учесник на
тржишту електричне енергије

2.
Потврда Агенције за привредне регистре
или другог надлежног органа, која мора
бити издата после објављивања Позива
за достављање понуда за предметну
набавку.
Да над понуђачем
није покренут
поступак стечаја или ликвидације,
односно предходни стечајни поступак, до
момента
објављивања
Позива
за
достављање понуда за предметну набавку.

Напомена:
У случају да
понуду подноси група
понуђача, или понуђач са подизвођачем
испуњеност
овог услова сви доказују
самостално.
Ако понуду подноси, предузетник или
физичко лице - они не достављају овај
доказ
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4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1. 2. 3. и 4. у
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. и
Образац 5а) ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач. 1. до 3., чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75.
ст. 1. тач 5. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ - Важећа дозвола-лиценца
за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције
за енергетику Републике Србије, у оригиналу или неовереној копији.
 Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених
у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 4.2. тачка 2. У складу са чл.
77. ст. 4 ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. ове конкурсне
документације), којом потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл.76 ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведеног у
табеларном приказу додатних услова под редним броје. 4.2. тачка 1. , понуђач доказује
достављањем Потврде ( уверења) Оператора преносног система, у оригиналу или
неовереној копији.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН. У
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 6. ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. ове конкурсне документације),
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
 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.
 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1.) до 3.)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.

НАПОМЕНА:

Без обзира да ли се испуњеност појединих услова доказује или не доказује изјавом или
је понуђач уписан у регистар понуђача, сваки Понуђач је дужан да уз понуду обавезно
достави:
 Важећу лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за
енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни
понуђач има седиште, коју доставља у виду неоверене копије и
 Потврду ( уверења) Оператора преносног система, да је понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду у 2016. години и
2017. години. обавио минимално две трансакције електричне енергије са другим
учесником на тржишту коју доставља у виду неоверене копије .
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ' ' Д о м з а с м е ш т а ј о д р а с л и х л и ц а К у л и н а ' ' ,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Електричне енергије, ЈН бр 1.1.4.-2018
Д- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране

наручиоца до 05.03.2018. године до 09.30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
3.ПАРТИЈЕ Нема
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: '' Дом за смештај одраслих
лица Кулина'', са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра, ) –
..........[навести предмет јавне
набавке], ЈН бр...../2018 Д..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или

Page 10 of 34

„Допуна понуде за јавну набавку (добра, ) –

..........

[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2018 Д..... [навести редни број јавне набавкe] НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра, ) –

..........

[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2018 Д..... [навести редни број јавне набавкe] НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра,) –
.......... [навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2018 Д..... [навести редни број јавне
набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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. Понуђач у Обрасцу понуде наводи
назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације,у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК,
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

КАО

И

ДРУГЕ

9.1. Наручилац се обавезује да се плаћање по месечном рачуну Понуђача, изврши најкасније до
30. у текућем месецу за предходни месец.
Време и место испоруке су одређени у техничкој спецификацији (Образац 4).
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
9.3. Захтев у погледу рока (периода испоруке електричне енергије:
o
o

рок испоруке: потписивања уговора за испоруку током 2018. године до окнчања
поступка за избор понуђача за 2019. годину
Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на
електроенергетском објекту: ТС Кулина '' Кула'' 130 кVa и ТС Кулина ''МБТС''
250 кVa
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви
Понуда мора бити тако сачињена да буде:
- благовремена - благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда;
- исправна - исправна понуда је понуда која је благовремена, за коју је после отварања понуда,
а на основу прегледа, утврђено да испуњава све услове из овог закона и конкурсне
документације;
- одговарајућа - одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације;
- прихватљива - прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у РСД,
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке 8 очитавање мерног
места и сл), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.
Промене уговорених цена ће моћи да се врше у складу датом понудом и са променом цена
добара на тржишту. Уколико наручилац не уважи захтев за променом цене који да понуђач,
уговор ће се сматрати раскинутим. Захтев за променом цене може да да и наручилац. Уколико
понуђач не уважи захтев за променом цене уговор се сматра раскинутим. Наручилац може
током године наручити од понуђача и мању количину добара од тражених. По закључењу
уговора по датим понудама, цене из уговора се могу мењати у складу са променама цена
конкретног добра, на тржишту. У случају промене цена изабрани понуђач је у обавези да пре
испоруке добара, писменим путем јави за промену цене и разлоге промене цене и да испоручи
добара, тек по закључењу анекса уговора којим је промењена уговорена цена. Уколико
наручилац не закључи анекс уговора, Уговор се сматра раскинутим. Образложени захтев за
променом уговорене цене може дати и наручилац у оправданим случајевима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

рада

се

могу

добити

у

Лиценцу за снабдевање електричном енергијом у Агенцији за енергитику или адекватан
документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште (чл. 75. ст. 1. т.
5) Закона).
12.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач- који наступа самостално, који наступа са подизвођачима, односно група понуђача,
у обавези су да уз понуду доставe као средство финансијског обезбеђења:


Попуњено(непопуњава податке о серијском броју меница), потписано и
оверено Меничним овлашћење-писмо, за добро извршење посла-уговорних
обавеза, ( Образац МО који је саставни део КД) у висини од 10%, од
вредности уговора без ПДВ-а .
Уколико понуђач не достави
тражена средства финансијског обезбеђења, на начин
наведе у ставу један ове тачке, уз своју понуду, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуђач који буде изабран као Добављач дужан је да, приликом потписивања Уговора о
јавној набавци за предметна добра, Наручиоцу преда, попуњено, са свим подацима, оверено и
потписано меничо овлашћење -писмо (Образац МО), са :


2 (две) бланко менице које морају бити оверене печатом и потписане од стране
лица овлашћеног за заступање;
 потврду о регистрацији меница, са серијским бројем сваке менице, издате од
стране надлежне банке;
 фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму.
Средства финансијског обезбеђења Наручилац ће активирати а неактивирана вратити
Добављачу на начин утврђен у меничном овћашћењу-писму и закљученом уговору за
предметну јавну набавку.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, радним даном од 07 до 14 часова у писаном облику путем:
електронске поште на e-mail domkulina@gmail.com, факсом на број 018/613-816 или
препорученом пошиљком са повратницом, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр ___/2018 [навести
редни број јавне набавкe]”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.Тражење додатних информација или појашњења у
вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“ за потпуно снабдевање електричном енергијом.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ
ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који на накнадни захтев Наручиоца буде доставио референц
листу веће вредности за именовано добро.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу
XII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда

бр

___ од

________ за

јавну набавку ............, ЈН број ...........2018 Д

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески

идентификациони

број

понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице

овлашћено

за

потписивање

уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена :
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив

учесника

у

заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив

учесника

у

заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив

учесника

у

заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

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

Електроенергетски објекат:

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на
електроенергетском објекту:
ТС Кулина '' Кула'' , Напонски ниво: 130 кVa; ЕД број 30-143 0290816-0
o

TC Кулина ''МБТС'' ; Напонски ниво: 250 кVa; ЕД број 30-143 0118401-0

XII

Ук
уп
но

850.000 кWh

XI

70.833 кWh

X

70.833 кWh

IX

70.833 кWh

VIII

70.833 кWh

VII

70.833 кWh

VI

70.833 кWh

V

70.833 кWh

IV

70.833 кWh

III

70.833 кWh

II

70.833 кWh

Процењене
месечне
количине

I

70.833 кWh

кWh

70.833 кWh

Количина енергије: 850.000 кWh , са одобреном снагом 250 кW и процењеном месечном
динамиком у табели која је одређена на основу захтева Купца

Цена:
Јединствена цена: ________________ РСД/кWh

+ _________________ РСД ( трошкови приступа дистрибутивном систему
електричне енергије -мрежарина)са свим евентуалним трошковим(
очитавање мерног места, обраде података и сл)
+ ________________ РСД ( трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача накнада)
______________________+ ПДВ
______________________Укупна цена кWh
Цена са мрежарином и накнадом се обрачунава у динарској вредности на датум промета
(датум очитавања).Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у
складу са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за
испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор 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.

Page 20 of 34

Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној
интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије.
Понуда обухвата и накнаду за обновљиве изворе енергије .
Рок плаћања:
Наведене цене важе за плаћање до 20. у текућем месецу за претхoдни месец.
У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, Понуђач ће Наручиоцу обрачунати
камату у складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања до
датума измирења дуга.

Важност понуде: до ___. ___ 20__. године

Датум

Понуђач

М. П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 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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ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 5а);

7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

8) Образац МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: Понуђач је у обавези да попуни, потпише и овери приложени примерак
модела уговора.
Уговор о јавној набавци електричне енергије са потпуним снабдевањем
(у даљем тексту: Уговор)
Бр 02-261/__

Закључен дана __________.2018. године између:
1." Дома за смештај одраслих лица Кулина’’ – 18214 Кулина, ж.р.бр. 840-598661-03 код
Управе за трезор, ПИБ 100313224, Мат.бр.07106815 (у даљем тексту: наручилац), кога
заступа директор Дома мр Војкан Станојевић, са једне стране
и
2.________________________________________________, ж.р.бр.___________________ код
_____________, ПИБ __________________________, Мат.бр._________ (у даљем тексту:
понуђач), кога заступа _________________________________, са друге стране.
Основ за закључивање Уговора:
1. Одлука о додели уговора број: ___________ од дана ____________2018. год;
2. Понуда Добављача заведена код Наручиоца под бројем: ______, дана __________ 2018.
године и
3. Спецификација добара, које чине и саставни део овог Уговора.
I-ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Испорука електричне енергије производа за потребе Дома у Кулини по Позиву
наручиоца бр.02-261 /3 од 31.01.2018.год. и Понуди понуђача бр.______од ________.2018.
године, заједно са Конкурсном документацијом објављеном на Порталу јавних набавки
дана 31.01.2018. године и интеренет страни Наручиоца који су саставни део 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 и законским прописима којима се уређују
права и обавезе по основу производње и продаје електричне енергије, усклађена са законима и
стандардима важећим на територији Републике Србије.
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II КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 2.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећим условима:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу;
Капацитет испоруке: јединична цена /кWh
Период испоруке: 12 месеци од дана закључења уговора, свакодневно,
НЕПРЕКИДНО, од 00:00 до 24:00 часа, до рока важења Уговора
Количина енергије: до 850.000 кWh, променљив дијаграм оптерећења на
основу, месечне (очитане) потрошње Наручиоца, за време трајања Уговора .
Место испоруке: Обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем.
Све недостатке и настале кварове у испоруци електричне енергије Добављач ће
отклонити у року од ___ сати од дана пријаве истог од страна Наручиоца.
Члан 3.
Добављач се обавезује да ће:
-врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије бити у складу са Правилима о раду
преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду преносног система.
-испоручити електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије,
Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног
система, правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке
електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима
који регулишу испоруку електричне енергије.
III ЦЕНА , НАЧИН ОБРАДЕ РАЧУНА И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 4.
Цена за испоручену електричну енергију износи ________________ РСД за један
kWh јединствене тарифе.
Наручилац се обавезује да плати Понуђачу цене из члана 3. овог Уговора са трошковима
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (у даљем тексту:
Накнада) у складу са прописима Републике Србије.
Накнада се обрачунава као производ укупно измерене активне електричне енергије у
обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде која се утврђује у складу са
прописима Републике Србије, изражене у дин/ kWh.
У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача, ПДВ као и
трошкови очитавање мерног места, обраде података у складу са законоским прописима.
Члан 5.
Оператор система 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.
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У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператера дистрибутивног
система.
На основу документа о очитавању утрошка, Понуђач издаје Наручиоцу рачун за испоручену
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, као и
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације утврђене Законом о
енергетици.
Члан 6.
На испостављени рачун Наручилац може поднети рекламацију- писамени приговор, у року од
8 дана од дана пријема рачуна.
Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Добављач је дужан да рекламацију- приговор из става 1. овог члана реши у року од 3 дана од
дана пријема исте и о резултатима истог, писаним путем обавести Наручиоца.
У случају да је приговор основан Понуђач ће извршити исправку рачуна, тако што ће
Наручиоцу издати књижно одобрење у износу признате рекламације.
У случају да Понуђач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити
Наручиоца уз образложење своје одлуке.
Члан 7.
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од 07:00
часова првог календарског дана у месецу и траје до 07:00 часова првог календарског дана у
наредном месецу.Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о
очитавању обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система.
Обрачунске величине које се користе за фактурисање испоручене активне електричне енергије:
- активна енергија јединствене тарифе (kWh)
Обрачунске величине које се користе за фактурисање трошкова приступа систему електричне
енергије су:
-

активна енергија јединствене тарифе (kWh)
реактивна енергија (kvАr)
прекомерна реактивна енергија (kvАr)
одобрена снага (kW)
прекомерна снага (kW)

Обрачунске величине које се користе за фактурисање Накнаде су:
-активна енергија јединствене тарифе (kWh)
Члан 8.
Понуђач издаје Наручиоцу јединствен рачун са исказаном испорученом електричном
енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије, Накнадом и ПДВ-ом најкасније
у року од 3 (три) дана по добијању месечног извештаја од оператора система о очитавању
обрачунских мерних места. Понуђач рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу,
путем поште.
Понуђач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате електричне
енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и обрачунати ПДВ.
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Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Понуђача у складу са његовим
писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број рачуна који се плаћа.
Наручилац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске банке, који су
у вези са плаћањима по основима из овог Уговора.
Понуђач ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Понуђачу уплати на рачун укупан износ
задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.
Члан 9.
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 дана од дана добијања
рачуна. Приговор Наручиоца на рачун Понуђача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Понуђач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У
случају да је приговор основан, Понуђач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и
доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
У случају да Понуђач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити
Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
IV МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 10.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Наручиоца, прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону.
Понуђач ће испоруку електричне енергије вршити свакодневно од 00:00 до 24:00 часа
на мерном месту Наручиоца, за цело време трајања овог Уговора, а од дана потписивања истог.
Понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом
и испоруком електричне енергије до места испоруке.
Понуђач је дужан да, најкасније у року од 3 дана након потписивања Уговора,
достави Наручиоцу писмени доказ да је сходно Закону о енергетици закључио:
1. уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места
примопредаје Наручиоца, и
2. уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Наручиоца
прикључен.
V ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
Члан 11.
Понуђач је дужан, и да:
1. Не ускраћује или отежава право Наручиоца на раскид, односно отказ уговора, због
коришћења права на промену снабдевача, нити намеће додатне финансијске обавезе по
том основу.

Page 26 of 34

2. Наручиоца, на његов захтев, обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у
складу са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача.
3. Пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне
енергије због не извршених обавеза по уговору о продаји електричне
енергије,
Наручиоца претходно упозори да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе,
односно постигне споразум о извршавању обавезе.
4. Се придржава Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, због
специфичности објеката Наручиоца.
5. Наручиоцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије,
даје одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње
електричне енергије.
VI НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА
СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 12 .
О промени цена и других услова продаје, супротно одредбама овог Уговора, Понуђач је
обавезан да непосредно обавести Наручиоца , најкасније петнаест дана пре примене измењених
цена или услова продаје, изузев у случају снижења цена и давања
повољнијих услова
наручиоцу од уговорених.
У случају из става 1. овог члана, Наручилац има право на раскид, односно отказ уговора
ако не прихвати измењене услове продаје или измењене цене.
Промене уговорених цена ће моћи да се врше у складу датом понудом и са променом цена
добара на тржишту. Уколико Наручилац не уважи захтев за променом цене који да Понуђач,
уговор ће се сматрати раскинутим. Захтев за променом цене може да да и Наручилац. Уколико
Понуђач не уважи захтев за променом цене уговор се сматра раскинутим. Наручилац може
током године наручити од Понуђача и мању количину добара од тражених.
По закључењу уговора по датим понудама, цене из уговора се могу мењати у складу са
променама цена конкретног добра, на тржишту. У случају промене цена изабрани Понуђач је у
обавези да пре испоруке добара, писменим путем јави за промену цене и разлоге промене цене
и да испоручи добара, тек по закључењу анекса уговора којим је промењена уговорена цена.
Уколико Наручилац не закључи анекс уговора, Уговор се сматра раскинутим. Образложени
захтев за променом уговорене цене може дати и Наручилац у оправданим случајевима.
VII ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА
Члан 13.
Понуђач се обавезује да ће приликом закључивања овог уговора, на име средства
финансијског обезбеђења, за добро извршење посла-уговорних обавеза, преда Наручиоцу:
попуњено, потписано и оверено Менично овлашћење-писмо (Образац МО), у коме су наведени
услови и рокови за попуњавање, пуштања на наплату, важења истих и друге и:
2 (две) бланко менице које морају бити оверене печатом и потписане од стране лица
овлашћеног за заступање;
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потврду о регистрацији меница, са серијским бројем сваке менице, издате од стране
надлежне банке;
фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму.
VIII РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ
Члан 14.
Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Закона о
енергетици.
IХ ВИША СИЛА
Члан 15.
Виша сила ослобађа Понуђача обавезе да испоручи, а Наручиоцу да прими- преузме
количине електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, 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 преносног система донети у складу са
правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског
система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне
активности ради ублажавања последица више силе.
Х РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 16.
Добављач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са
овим уговором.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора.
Члан 17.
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 не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да
је за решавање спора надлежан Привредни суд у Нишу.
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ХI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Овај уговор је закључен на одређено време и важи 12 месеци од дана закључивањапотписивања истог. Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници
уговорних страна или од њих овлашћена лица и предају инструменти обезбеђења из члана 11.
овог Уговора, а ступа на снагу и важи за период од потписивања уговора за испоруку током
2018. године до окончања поступка за избор понуђача за 2018. године.
На сва питања која нису регулисана одредбама овог Уговора, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се
регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта
електричне енергије у Републици Србији.
Наручилац и Понуђач одредиће, након потписивања уговора, запослене који ће бити
овлашћени за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог
уговора.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 19.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригинална примерка, од којих свака од уговорних
страна задржава по 2 (два).

Уговор израдио:
Милетић Драган, дипл.правник
___________________________

За Понуђача,

За Наручиоца,
директор Мр Војкан Станојевић

__________________________

_____________________________
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Јединична цена за активну
енергију

Јединична цена са ПДВ-ом

Јединична цена без ПДВ-а

јединична цена по РСД / kWh
Б)
Остали трошкови (накнаде)

1. трошкови приступа и коришћења система
електричне енергије са свим трошковима(
нпр очитавање мерног места, обраде
података и сл)

2. трошкови накнаде за подстицај
повлашћених потрошача

3. ПДВ

Укупна јединична цена без ПДВ-а = А) + Б)1. + Б)2.
Укупна јединична цена са ПДВ-ом = А) + Б)1. + Б)2. + Б)3.
МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако 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 средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона,

,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке............................................................................................ [навести
предмет јавне набавке, бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.............................................................................................................................
.[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ............................................
[навести
предмет
јавне
набавке]
бр. ......................[навести редни број
јавне набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.
Датум

Понуђач

М.П.
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Образац МО

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета,

ПОНУЂАЧ:

Пун назив :______________________

Дужник

Седиште:________________________
ПИБ: ___________________________
Матични број:___________________

И з д а ј е:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ- ПИСМО

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

НАРУЧИЛАЦ:
Поверилац:

1. Предајемо Вам 2 (две) потписане и оверене, бланко соло менице,
серијски
број:_______________ и број:_______________, као средство финансијског обезбеђења
за добро извршење посла-уговорних обавеза у вредности од 10% од уговорене
вредности , без ПДВ-а, по Уговору о јавној набавци добара БРОЈ:1.1.4.-2018 Д
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, закљученом дана ________ 2018. године заведеном код
Наручиоца под бројем:___________,а код Добављача под бројем:.__________, и
ОВЛАШЋУЈЕМО: Дом за смештај одраслих лица Кулина
као Наручиоца, да
предате
менице
може
попунити
до
износа
од____________________динара,(словима_________________________динара
и
пустити на наплату, уколико Понуђач, као Дужник, не изврши своје уговорене обавезе
према Наручиоцу, у уговореним роковима.
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2. Издате бланко соло менице могу се се поднети на наплату у року доспећа тј. најкасније
до истека рока од 30 (тридесет) дана, од уговореног рока важења предметног
Уговора, с тим да евентуални продужетак овог рока има за последицу и продужење
рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен
тај рок.
3. Овлашћујемо Дом за смештај одраслих лица Кулина 18214 Кулина, као Повериоца
да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности
– бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски
иницира наплату – издавањем налога за наплату на терет свих текућих рачуна
Понуђача: бр.________________ који се води код ____________банке, , а у корист
текућег рачуна Наручиоца број:840-598661-03 код Управе за трезор.
4. Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне, да наплату – плаћање изврше
на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 3. овог овлашћења
заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или
нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
5. Менице су важеће и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до:
промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за
располагање средствима са рачуна Понуђача, промена печата, статусних промена код
Понуђача, оснивања нових правних субјеката од стране Понуђача и других промена
од значаја за правни промет.
6. Понуђач се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
7. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Понуђача
______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

8. Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1
(један) примерак задржава Наручилац , а 1 (један) Понуђач.

Место:______________,
Дана:___________2018.године
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)
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НАПОМЕНА:
Менично овлашћење,попуњено, оверено и
потписано од стране
представника, ДУЖНИ СУ ДА ДОСТАВЕ сви понуђачи уз своје понуде.

овлашћеног

Подаци о серијском броју менице се не попуњавајуУколико понуђач не достави Менично овлашћење ( Образац МО), уз понуду, његова
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач који буде изабран дужан је да, приликом потписивању Уговора о јавној набавци за
предметна добра, Наручиоцу преда, попуњено, са свим подацима, оверено и потписано
менично овлашћење -писмо (Образац МО), са :




2 (две) бланко менице које морају бити оверене печатом и потписане од стране лица
овлашћеног за заступање;
потврду о регистрацији меница, са серијским бројем сваке менице, издате од стране
надлежне банке.
фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму.

Комисија за јавну набавку 1.1.4.-2018 Д - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Драган Милетић, дипл.правник, члан Комисије
____________________________________
2. Марица Ђорђевић, дипл.правник, заменик члана Комисије
____________________________________
3. Небојша Милетић, члан Комисије
____________________________________
4. Предраг Миленковић, заменик члана Комисије
____________________________________
5. Горан Живановић, члан Комисије
____________________________________
6. Слободан Јовановић, заменик члана Комисије
____________________________________
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