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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/2015 и
бр.68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр.
01-236 од 16. јуна 2020. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале
вредности (бр. 01-237 од 16. јуна 2020. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за поступак јавне набавке мале вредности– ЈН 02/20
Конкурсна документација садржи:
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив наручиоца: Установа СРЦ „Шумадија“
Седиште наручиоца: Кнеза Михаила 33ц/1, 34300 Аранђеловац
Интернет страница наручиоца: www. srcsumadija.rs
Врста наручиоца: установа
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и у складу са другим
важећим позитивно правним прописима Републике Србије.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈН 02/20 су добра.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана јавна набавка.
5. Контакт лице
Митровић Ђорђе, office@srcsumadija.rs. Контакт, пријем поднесака и мејлова се остварује
радним данима, тј. од понедељка до петка, у времену од 07.30 до 15.30 часова. Контакт се не
може остварити данима који су Законом о државним и другим празницима у Републици Србији
одређени као нерадни дани.
.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВАКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Набавка добара – електрична енергија, ЈН 02/20.
Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија – 09310000 - 5.
2.2 ОПИС ПАРТИЈЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Предметна набавка није обликована у партије.
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације , квалитет, количину и опис
добара, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок извршења,
место испоруке добара)
3.1 ВРСТА ДОБАРА:
Електрична енергија за потребе Установе СРЦ "Шумадија".
3.2 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Техничке карактеристике добара која су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу 4.
конкурсне документације.
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3.3 КВАЛИТЕТ:
У складу са захтевима из техничке спецификације.
3.4 КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА:
У складу са захтевима из техничке спецификације.
3.5 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:
Контрола испоручених добара се врши од стране наручиоца.
3.6 РОК ИСПОРУКЕ:
У складу са захтевима из техничке спецификације.
3.7 МЕСТО ИСПОРУКЕ:
У складу са захтевима из техничке спецификације.
4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН 02/20
Потрошња електричне енергије за Установу СРЦ „Шумадија“ на местима која се налазе на
територији општине Аранђеловац.
Списак мерних места
Огранак ED
Постојећи ED
Потрошаћки
Просечна годишња
Београд
Назив корисника
Адреса
број
број
потрошња енергије
Спортска хала Кнеза
Аранђеловац Шумадија
Михаила
5010711322
4015331661
300.000
Аранђеловац
33ц/1
СРЦ
Аранђеловац
Гараши бб
5088125586
4015645658
10.000
„Шумадија“

Наведене количине су oквирнe (oчeкивaнa), и одређене су на основу досадашње
потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања у зависности од
остварене потрошње.
Током периода реализације може доћи до повећања број мерних места, као и до смањења.
Трошкове око промене тарифоног профила на жељени сноси понуђач.
НАЧИН ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на
месту примопредаје током периода снабдевања.
Врста продаје: стална и гарантована у уговореном периоду
Капацитет испоруке: према спецификацији на бази просечне потрошње у 2018. години
Период испоруке на годишњем нивоу: од дана закључења Уговора у времену од 00:00h-24:00h
Место испоруке: објекти на територији општине Аранђеловац.
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Даје регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ за: Правна лица и предузетнике: Извод из регистра надлежног органа –
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда.
Доказ за: 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(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Доказ за: Правна лица:
2) 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
2) 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, 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.
Доказ за: Предузетнике и физичка лица: 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 животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописимноа Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
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Доказ за: Правна лица и предузетнике:
А)Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе,
доприносе и друге јавне дажбине) и
Б)Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне
приходе),
или
В)Потврде надлежног органа да се понуђачналази у поступку приватизације.
Доказ за: Физичка лица:
А)Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе,
доприносе и друге јавне дажбине) и
Б)Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне
приходе).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
Понуђач је у обавези да приложи важећу дозволу за трговину електричном енергијом
на тржишту електричне енергије.
Доказ:
Лиценца Агенције за енергетику Републике Србије, са Потврдом Агенције да је
лиценца важећа.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде достави Изјаву у којој изричито наведи
да је поштовао обавезе које произилазе 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.
Закона).
Доказ: Образац број 3 Изјава o поштовању прописа
НАПОМЕНЕ:
1. Уколико се понуда подноси са подизвођачем:
Понуђач је дужан да за подизвођаче уз понуду достави доказ о испуњености услова из члана
75.став 1. тачке 1) до 3) и става 2. ЗЈН на начин одређен чланом 77. став 4. ЗЈН и конкурсном
документацијом. Доказ: Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке Образац број 4
У погледу испуњености додатног услова из члана 76. ЗЈН и из конкурсне документације,
понуђач мора самостално испуњавати услов у погледу пословног капацитета из чега следи да
понуђач не доставља доказе за подизвођаче.
2. Уколико понуду подноси група понуђача:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) и
става 2. ЗЈН, на начин одређен чланом 77. став 4. ЗЈН и конкурсном документацијом. Доказ:
Изјава понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке Образац број 3 из
конкурсне документације. Услов за тачку 4) дозволу надлежног органа – дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Додатни услов из члана 76. ЗЈН и из конкурсне документације – пословни капацитет понуђачи
из групе понуђача испуњавају заједно.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.
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач/Подизвођач који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) већ
уместо истих достављају фотокопију Решења о упису у регистар понуђача.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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.
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.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Пословни капацитет
Понуђач располаже пословним капацитетом – да је понуђач у периоду од претходне три године
до датума објаве позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки обавио минимално
десет трансакција електричне енергије са другим учесником на тржишту, прихваћену од стране
Оператора преносног система.
Доказ: Потврда Оператора преносног система.
Уколико се испуњеност услова доказује неовереним фотокопијама, наручилац може
захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора понуђач чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, достави на увид доказе
(оригинале или оверене
фотокопије). Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана
достављања захтева.
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6. 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.
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти непосредно или путем поште на адресу:
Установа СРЦ „Шумадија“, ул. Кнеза Михаила 33ц/1, 34300 Аранђеловац, са назнаком:
„Понуда за ЈН 02/20 (НЕ ОТВАРАТИ).“ На полеђини коверте понуђач уписује назив, адресу,
телефон и контакт особу. 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.
Крајњи рок за достављање понуда је 29.06.2020. године до 11 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 наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и тачно време пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана, сата и минута до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом и иста ће неотворена бити враћена понуђачу.
3)

ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.

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 у конкурсној документацији за подношење понуде у смислу члана 87. став
6. Закона.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или
путем поште на адресу: Установа СРЦ „Шумадија“, ул. Кнеза Михаила 33ц/1, 34300
Аранђеловац, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење
предмета набавке и редног броја набавке.
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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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално или као заједничку понуду, са ангажовањем подизвођача или не.
7)

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана
80. став 9. Закона о јавним набавкамa.
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) и 2) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу 4. 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.
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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, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким
карактеристикама.
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна. Рок плаћања је 45 дана од дана
пријема исправног рачуна. Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, односно понуда
понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 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.
10)
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
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, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
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.
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
Министарство финансија– Пореска управаРепубликеСрбије
Саве Машковића 3-5, Београд; Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs;
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Немањина 22-26, Београд,Република Србија,www.mpzzs.gov.rs;
Министарство за рад, запошљавања,борачка и социјална питања
Немањина22-26, Београд, Република Србија,www.minrzs.gov.rs;
Завод засоцијално осигурање
Бул. уметности10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs;
Агенција за заштиту животне средине
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Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), РепубликаСрбија, www.sepa.gov.rs;
Министарство здравља Републике Србије
Немањина 22 – 26, Београд, РепубликаСрбија, sekretarijat@zdravlje.gov.rs;
12)

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Понуђачи обезбеђују испуњење својих уговорних обавеза средством финансијског обезбеђења
за добро извршење посла:
•
Изјава понуђача да ће, ако му буде додељен уговор по позиву у року из позива,
издати регистровану меницу са меничним овлашћењем и картон депонованих потписа, као
гаранцију за добро извршење посла - неопозиву, безусловну, без права на приговор и плативу
на први позив на износ од 10% вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важења минимум 15
(петнаест) дана дужим од дана извршења свих уговорних обавеза.
•
Наведену изјаву (дату у конкурсној документацији Образац 6) достављају сви
понуђачи који подносе понуду, а Меницу, менично овлашћење и копију картона депонованих
потписа код банке овереног печатом банке, доставља само понуђач коме буде додељен уговор
на дан закључења уговора. Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке
Србије, а као доказ изабрани понуђач уз менице доставља копију захтева за регистрацију
менице, оверену од пословне банке изабраног понуђача.
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.
14)
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема
захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:
- писаним путем, односно путем:
 Поште (на адресу наручиоца са назнаком - „Додатне информације/појашњења за
Комисију за јавну набавку добара – набавке електричне енергије, ЈН 02/20, електронске
поште (e-mail адресе: office@srcsumadija.rs.)
Радним данима у Установи СРЦ "Шумадија" сматрају се дани од понедељка до петка. Субота и
недеља су нерадни дани.
Радним временом у Установи СРЦ "Шумадија" сматра се време од 07.30 до 15.30 часова.
Aко је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да
на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
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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.
16)
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом
критеријума „најнижа понуђена цена“.
17)

ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ

Уколико више понуђача понуде исту цену избор најповољније понуде ће се одредити лутриијски
жребом уз присуство овлашћених представника понуђача.
18)
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.
19)

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл:
office@srcsumadija.rs сваког радног дана (понедељак – петак), од 07 до 15 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН предходно
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца.
Висина таксе:
 60.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси у отвореном поступку јавне
набавке.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 07/15, сврха: ЗЗП; Општина
Аранђеловац; ЈН 09/16, прималац: Буџет Републике Србије).
Обавезни елементи Захтева за заштиту права:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће
такав захтев одбацити закључком.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20)

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора садржи све битне елементе из конкурсне документације, значајне за ефикасну и
економичну реализацију предмета јавне набавке.
Понуђачу није дозвољено да мења садржину Модела уговора.
Садржина модела уговора мора бити истоветна са садржином уговора који наручилац
закључује са понуђачем коме је уговор додељен.
21)

ИЗМЕНА УГОВОРА

Начин евентуалне промене измене уговора након закључења уговора предвиђен је чланом 115.
Закона о јавним набавкама. Корекција цене: уговорена цена може се променити само уколико
постоји објективан разлог, односно уколико дође до промена на тржишту које доводе до
промена индекса потрошачких цена у износу већем од 5% у односу на месец закључења
уговора, може доћи до корекције јединичних цена добара која су предмет овог уговора, уз
сагласност обе уговорне стране, само за процентуални износ смањења, односно повећања цена.
При сачињавању анекса уговора наручилац ће поступити при свему у складу са чланом 115.
Закона о јавним набавкама.
22)

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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. став 2. тачка 5) Закона.
Уколико понуђач не потпише уговор и/или не достави у року назначеном у позиву наручилац
ће предузети законске мере и уговор доделити друго рангираном понуђачу који аутоматски
постаје прворангирани.
Јавна набавка електричне енергије, ЈН 02/20
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац 1
За јавну набавку добара: Јавне набавка електричне енергије , ЈН 02/20
Број: ________________
Дана: _______________ 2020. године
Достављамо вам понуду за јавну набавку добара број ЈН 02/20, у свему према захтевима из
конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима за предметну јавну
набавку.
Понуду дајемо:
А) Самостално

Б) Заједничка понуда

Ангажујемо подизвођача/подизвођаче:
А) Да

Бр.

ЈМ

ОПИС

а
1.

Б) Не

Б
Једнотарифно
са урачунатим
трошковима
балансирања

ц
kWh

Јединична

Укупнa цена

цена
ф

(е х ф)
г

Количина
е
310.000

Укупно без ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом
Цена обухвата: јединствену понуђену цену, без скривених трошкова, са балансном
одговорношћу снабдевача електричном енергијом у складу са Законом о енергетици са свим
урачунатим пратећим трошковима.
Понуђена цена не обухвата:
- накнаду за обновљиве изворе енергије;
- трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за
испоручену електричну енергију купцу, које Оператор дистрибутивног система обрачунава
снабдевачу, уз примену ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије.
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- акциза за утрошену електричну енергију не урачунава се у понуђену цену активне електричне
енергије
Рок важења понуде (минимално 60 дана од
дана отварања понуда)

_______ дана рачунајући
од дана отварања понуда
Стална и гарантована, за све време
трајања уговора (до годину дана од
дана закључења уговора, сваким даном
од 00:00 до 24:00 часова)

Врста испоруке и начин испоруке

до ___-ог дана у текућем месецу за
испоручену електричну
енергију у претходном месецу

Рок за достављање рачуна:

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.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
________________________
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Прилог 1
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(УКОЛИКО НАСТУПА САМОСТАЛНО)

Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Лице за контакт:
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број рачуна:
Понуђач је регистрован у регистру
понуђача АПР-а

ДА

/

НЕ

Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре који
може потписати уговор

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење
заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати
уговор.
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Прилог 2
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(УКОЛИКО НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Лице за контакт:
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број рачуна:
Понуђач је регистрован у регистру
понуђача АПР-а

ДА

/

НЕ

*Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре који
може потписати уговор
Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење
заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати
уговор.
*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати
уговор.
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.
**Образац је примењив уколико се подноси заједничка понуда
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Прилог 3
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Лице за контакт:
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број рачуна:
Понуђач је регистрован у регистру
понуђача АПР-а
Правила поступања наручиоца у
случају да се доспела потраживања
преносе директно подизвођачу

ДА

/

НЕ

Проценат укупне вредности набавке
коју ће поверити овом подизвођачу,
не већи од 50%:

Део предмета набавке који ће
извршити преко овог подизвођача:

Уколико понуђач наступа са више подизвођача овај образац се копира и доставља за сваког
подизвођача посебно.
*Образац је примењив уколико се подноси понуда са подизвођачем
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Образац 2

Бр.
1
1.

ОП ИС
2
Једнотарифно са
урачунатим
трошковима
балансирања

1.

Укупно без ПДВ-а

2.

Укупно са ПДВ-ом

Датум:
________________
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ЈМ
3
kWh

Количина
4

Јединична
цена без ПДВ
5

Јединична цена
са ПДВ
6

Укупнa цена
без
ПДВ(5х6)
7

310.000

МП

Поптпис понуђача
___________________________
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Укупнa цена са
ПДВ(4х6)
8

Упуство за попуњавање образца структуре цене
1. У колони 5- уписати јединичну цену без ПДВ-а;
2. У колони 6- уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
3. У колони 7- уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене оквирне количине;
4. У колони 8- уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене оквирне количине.
У колони 1. укупно уписати збир укупних цена без ПДВ-а;
У колони 2. укупно уписати збир укупних цена са ПДВ-ом;
Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом образац структуре цене.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Образац 3
Као заступник понуђача на основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', број 124/12 и 14/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем
следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач
_____________________________________________________________________, са седиштем у
_______________________, ул. _______________________________бр. ___, са матичним бројем
________________ изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке
електричне енергије, ЈН 02/20, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, гарантујем да сам ималац
права интелектуалне својине и да немам меру забране обављања делатности која је на снази у
време подношење понуде.
Напомена: У случају недоумице о томе да ли понуђач или понуђачи из Групе понуђача
испуњавају неки од услова одређених документацијом, наручилац задржава право да од
понуђача захтева да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Датум

Потпис понуђача
М.П.

______________________
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Образац 4
Као заступник подизвођача на основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', број 124/12 и 14/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем
следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач
_____________________________________________________________________, са седиштем у
_______________________, ул. _______________________________бр. ___, са матичним бројем
________________ изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке
електричне енергије, ЈН 02/20, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, гарантујем да сам ималац
права интелектуалне својине и да немам меру забране обављања делатности која је на снази у
време подношење понуде.
Напомена: У случају недоумице о томе да ли подизвођачи и испуњавају неки од услова
одређених документацијом, наручилац задржава право да од понуђача захтева да поднесе
одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. Уколико се подноси понуда са
подизвођачима, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и
оверена печатом.
Датум

Потпис понуђача
М.П.

______________________

Јавна набавка електричне енергије, ЈН 02/20

________________________

22/31

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Образац 5
Као заступник на основу члана 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/12 и 14/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је
понуђач
_____________________________________________________________________, са седиштем у
_______________________, ул. _______________________________бр. ___, са матичним бројем
________________ понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима, за јавну набавку добара у поступку јавне набавке електричне
енергије, ЈН 02/20.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Датум

Потпис понуђача
М.П.

______________________

Јавна набавка електричне енергије, ЈН 02/20

________________________
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ИЗЈАВА О НАМЕРИ ИЗДАВАЊА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Образац 6

Као заступник понуђача __________________________________________________________, са
седиштем у_____________________________, ул. __________________________________
бр. _______ са матичним бројем________________ под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу дајем следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу ако ми буде додељен
уговор за јавну набавку добара у поступку јавне набавке електричне енергије, ЈН 02/20
 на дан потписивања уговора прeдати наручиоцу регистровану меницу са меничним
овлашћењем (образац А) као гаранцију за добро извршење посла, неопозиву,
безусловну, без права на приговор и плативу на први позив на износ од 10% вредности
Уговора без ПДВ-а, са роком важења минимум 15 (петнаест) дана дужим од дана
извршења свих уговорних обавеза и
 захтев за регистрацију менице и копију картона депонованих потписа код банке,
овереног печатом банке.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум
М.П.
_________________________

Јавна набавка електричне енергије, ЈН 02/20

___________________________
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ДУЖНИК:______________________
Образац А

Седиште:______________________
Матични број:__________________
ПИБ:__________________________
Текући рачун:__________________
Код банке:_____________________
Издаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
Корисник: Установа СРЦ „Шумадија“ (Поверилац)
Седиште: Кенза Михаила 33ц/1, 34300 Аранђеловац

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије ___________________ и
овлашћујемо Установа СРЦ „Шумадија“, са седиштем у ул. Кенза Михаила 33ц/1, 34300
Аранђеловац, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% вредности
уговора без ПДВ-а за ЈН 02/20, што номинално износи _______________________________динара, а по основу гаранције за добро извршење посла.
Меница важи 15 дана дуже од дана коначног окончања посла по поступку ЈН 03/19,
односно извршења свих уговорних обавеза.
Овлашћујемо Установу СРЦ „Шумадија“, као Повериоца, да у своју корист безусловно и
неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна
Дужника, у случају да Дужник не изврши обавезе по уговору.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање извршити на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати
са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Датум издавања овлашћења

Дужник – издавалац менице
М.П.

_______________________

Јавна набавка електричне енергије, ЈН 02/20

________________________
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НАПОМЕНА: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ-ПИСМО ПРЕДАЈЕ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ НА
ДАН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА.
7. МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 7

Јавна набавка ЈН 02/20

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
додељен уговор о јавној набавци. У случају подношења понуде групе
понуде, односно понуде са подизвођачем, у моделу уговора односно
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

документације и он
понуђачем коме буде
понуђача - заједничке
уговору морају бити

Основ уговора:
Попуњава Наручилац
Број јавне набавке:
ЈН 02/20
Датум објављивања јавне набавке на
Порталу јавних набавки и интернет
___.___.2020. године
страници наручиоца
Број и датум одлуке о додели уговора
Понуда изабраног понуђача број _________ од ________.2020. године
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. Установе СРЦ „Шумадија“, са седиштем у Аранђеловцу, Кнеза Михаила 33/ц, ПИБ:
100994344, матични број: 17814265, коју заступа в.д. директора Никола Златковић (у даљем
тексту: Купац) с једне стране,
и Понуђач (у даљем тексту: Продавац), с друге стране:
2. Пословно име: *_________________________________________________________,
са седиштем у* _________________________, улица*____________________________,
ПИБ*_______________________, Матични број * ______________________________,
Рачун бр.*________________ отворен код пословне банке*_______________________,
које заступа директор* __________________________________ .

Јавна набавка електричне енергије, ЈН 02/20
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АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: попуњава понуђач
– носилац посла
2.* Групу понуђача чине:
2.1._____________________________________ из _________________, (навести скраћено
пословно име из АПР-а) ул.________________________________________ бр. ____________,
2.2._____________________________________ из _________________, (навести скраћено
пословно име из АПР-а) ул.________________________________________ бр. ____________,
2.3._____________________________________ из _________________, (навести скраћено
пословно име из АПР-а) ул.________________________________________ бр. ____________,
(у даљем тексту: Продавац), а коју заступа _______________________________________,
(име и презиме) ___________________________________________________ (функција)
____________________________________________ (навести скраћено пословно име из АПР-a)
Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ___________________ од *
_______________ је саставни део овог уговора. * попуњава понуђач – носилац посла
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА СА ПОДИЗВИЂАЧЕМ: попуњава понуђач
*(Пружалац услуга наступа са подизвођачем_____________________, ул _______из _____, који
ће
делимично
извршити
предметну
набавку,
у
делу______________________________________________________________________________
_____________________________што чини ______ процената од укупне вредности набавке.
*(Пружалац услуга наступа са подизвођачем_____________________, ул _______из _____, који
ће
делимично
извршити
предметну
набавку,
у
делу______________________________________________________________________________
_____________________________што чини ______ процената од укупне вредности набавке.
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Купац изабрао Продавца као најповољнијег понуђача за
испоруку добара: електричне енергије, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. ЈН 02/20.
Члан 2.
Предмет уговора набавка електричнe енергијe за потребе Купца, а према јавној набавци
бр.ЈН 02/20 и ближе је одређен усвојеном понудом Продавца број *_______ од *_________
године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора заједно са конкурсном
документацијом по предметном поступку јавне набавке.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се уговор закључује на временски ограничен рок од 12 месеци,
рачунајући од дана потписивања уговора обе уговорне стране
Јавна набавка електричне енергије, ЈН 02/20
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Уговорне обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ћи им за ту намену бити одобрна у тој буџетској години.
Рок испоруке електричне енергије је без прекида.
Члан 4.
Укупна вредност уговора износи *____________________ РСД без ПДВ-а, односно
*_____________________________ РСД са ПДВ-ом.
Наведена вредност из става 1. овог члана односи се на укупну количину добара која су
предмет овог Уговора са свим пратећим трошковима.
Цена из става 1. овог члана уговора не обухвата:
- трошкове услуге приступа систему за дистрибуцију електричне енергије за испоручену
електричну енергију
- накнаду за обновљиве изворе енергије и
- акциза за утрошену електричну енергију не урачунава се у понуђену цену активне електричне
енергије.
Купац се обавезује да ће по закљученом уговору плаћати Продавцу и трошкове услуге
приступа систему, који се од стране оператора система обрачунавају Продавцу, у зависности од
места прикључења Купца. Продавац ће бити дужан да трошкове услуге приступа систему
обрачунава применом важећих прописа у Републици Србији који регулишу ову област.
Купац се обавезује да ће по закљученом уговору плаћати Продавцу и накнаду за обновљиве
изворе енергије, која се одређује важећим прописима у Републици Србији.
Цена електричне енергије са балансирањем је фиксна током целог периода важења
уговора.
Члан 5.
Купац се обавезује да купопродајну цену из члана 4. овог уговора плати на законом
предвиђен начин, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна понуђача.
За кашњење у плаћању продавац има право на законску затезну камату.
Члан 6.
Продавац се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручује купцу на
временски ограничен рок од 12 месеци.
Продавац се обавезује да Купцу изда и достави јединствен рачун са исказаном
испорученом електричном енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије,
накнадом за обновљиве изворе електричне енергије и ПДВ-ом најкасније до * ____-ог дана у
текућем месецу за испоручену електричну енергију у претходном месецу на адресу Купца.
Купац се обавезује да Продавцу плати за испоручену електричну енергију у року од *
____ календарских дана од дана пријема исправног рачуна за испоручену електричну енергију у
претходном месецу.
Уколико у току важења уговора дође до промене у мерним местима, Купац се обавезује да о тој
промени достави информацију Продавцу.
Члан 7.
Продавац је дужан да електричну енергију испоручује у складу са овим уговором,
квалитетно и према правилима струке.
Продавац преузима обавезу потпуне балансне одговорности за места примопредаје
Купца.
Јавна набавка електричне енергије, ЈН 02/20
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Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испоруке на основу закљученог
уговора о јавној набавци.
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије прописана је важећим прописима
у Републици Србији који регулишу ову област.
Члан 8.
Продавац је одговоран за предузимање мера заштите на раду у складу са важећим
прописима и нормативима за своје запослене ангажоване на реализацији уговора.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог
уговора, уговорна страна која је проузроковала штету накнадити другој уговорној страни
штету, у складу са законом.
Члан 10.
Продавац се обавезује да у тренутку закључења уговора Купцу преда једну бланко соло
меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним
од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за
корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа оверено
печатом банке и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке
регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског
обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а што износи *_____________ динара.
Рок важења меничног овлашћења је петнаест дана дужи од дана истека рока за коначно
извршење посла.
Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла у случају да извршилац
услуге не изврши услугу у свему према понуди односно ако не изврши уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Члан 11.
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења.
У том случају пре истека рока из става 1. овога члана уговора, овај уговор престаје да
важи, о чему Купац обавештава Продавца.
Рок важења уговора почиње да тече од дана примене уговора.
Члан 12.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијском плану Купца.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине одобрених
апропријација за ту намену.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора зависиће
од обезбеђења средстава. У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Члан 13.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.
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Саставни део уговора је целокупна понуда по којој је додељен уговор:
Бр:___________________ са свим обрасцима и прилозима и конкурсна документација са свим
изменама и допунама уколико је истих било.
Члан 14.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума
не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 16.
Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

Продавац

М.П.

_____________________________

М.П.

Купац
_____________________________

Члан групе
М.П.
____________________
Члан групе
М.П.
____________________
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Образац 8
за јавну набавку добара у отвореном поступку јавне набавке електричне енергије, ЈН 02/20.
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12 и
14/15), понуђач ____________________________________________________________, са
седиштем у ________________________________, ул. _______________________________бр.
___, са матичним бројем ________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи:
Врста трошкова

Износ трошкова (у динарима)

УКУПНО:

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

Потпис понуђача
М.П.

______________________
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