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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ОШ „Иван Милутиновић“ Суботица
Адреса: Београдски пут број 50.; 24000 Суботица
Одговорно лице: директор школе Иван Стипић
Број телефона / факса : 024/558-063
ПИБ: 100959411
Матични број: 08009104
Шифра делатности: 85.20 – основно образовање
Република Србија, Министарсво финансија, Управа за трезор Суботица
Текући рачун: 840-366660-31
osivanmilutinovic@open.telekom.rs
Набавка се спроводи од стране једног наручиоца који је горе наведен.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

и

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број: 04/2014. је добро, електрична енергија ознака из општег речника набавки ОРН
09310000 – електрична енергија.
4. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се води ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: секретар школе: Ћук Зора
Е - mail адреса (или број факса): 024/558-063
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: Јавна набавка бр.05/2014 је добро – електрична енергија
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Ознака из општег речника набавке: ОРН 09310000.
Основна обележја: електрична енергија.
ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован 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 ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина добара
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на
местима примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке: према табели очекиване потрошње активне енергије.
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).
Капацитет испоруке према табели 1.
2.Врста продаје
Стална и гарантована.
3.Техничке карактеристике
У складу са документом Правила o раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“ бр.
120/2012).
4.Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система
(„Службени гласник РС“ бр. 55/2008) и изменама и допунама Правила о раду преносног система
(„Службени гласник РС“ бр. 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима
испоруке и снабдевања електричном нергијом („Службени гласник РС“ бр. 63/2013).
5.Капацитет испоруке
Према табели датој у прилогу конкурсне документације одређена на основу остварене потрошње, на
месту примопредаје електричне енергије, током периода испоруке.
6.Период испоруке
У трајању 12 месеци од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 часова.
7.Место испоруке добара
Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње ниском
напону и широкој потрошњи.
Понуђач је дужан да уз понуду достави и изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног
лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће уколико му буде додељен уговор у
предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. Став 5. Закона о енергетици,
односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје кеајњег купца.
8.Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета
У складу са одредбама подзаконских аката из тачке 4. Овог поглавља конкусне документације.
9.Процењена планирана количина електричне енергије
104000 kwh (са могућим одступањима месечним и укупне количине према потрошњи Наручиоца).
10.Снага 100 kwh.
TЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Табела планиране потрошње по мерним местима и категорији потрошње за период у трајању од 12
месеци, од дана закључења уговора, дата је у прилогу конкурсне документације.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН и то:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
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);
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таквадозвола предвиђена посебним прописима.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).

II ДОДАTНИ УСЛОВИ
Понуђач који учетсвује у поступку, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку и то:
1.Неопходан пословни капацитет:
Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне нергије, односно да је у било ком периоду у 2013.
и 2014. години до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу УЈН, обавио минимално једну
трансакцију, што се доказује Потврдом (уверењем) Оператора преносног система.
У случају да понуђач понуду подноси са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да
испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
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 бажења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА И ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
На основу члана 75. И 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) Понуђач треба да
докаже да испуњава обавезне услове члановима 75. И 76. ЗЈН и достави доле наведене доказе из члана 77. ЗЈН.
I OБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку има понуђач ако:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
1.1 Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода регистра надлежног
привредног суда.
2.

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члана организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре.
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Доказ за правна лица:
2.1) Извод из казнене евиденције, односно уверења основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранак страног правног лица, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члана организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
и давања миеа, кривично дело преваре;
2.2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим
се доказује да правно лице није осуђивано за неко 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 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:
2.4) 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 и давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према пребивалишту).
ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда;
Доказ за правна лица:
3.1.) Потврда Привредног суда и
3.2) Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,
3.3) Уместо потбрде наведене у тачки 3.1 и 3.2, може се поднети потврда Агенције за привредне регистре да код
овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.
Доказ за предузетнике:
3.4) Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
3.5) потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.
Доказ за физичка лица:
3.6) Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
ДОКАЗ МОРА БИТИ ИЗДАТ НАКОН ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.
4) Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Р. Србије или стране државе
када има седиште у страној држави;
Доказ:
4.1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
4.2) Уверење надлежне Локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних прихода или
4.3) Потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације – уколико се понуђач
налази у поступку приватизације.
ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је предмет јавне набавке:
Доказ;
5.1) Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за електрику
и
5.2) Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа. Дозвола мора бити важећа.
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6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 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.
Доказ:
Потписан и оверен Образац изјаве (Образац број: 8), који се налази у Конкурсној документацији.
Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из тачке 1-4, доказује
достављањем Извода о регистрованим подацима из Регистра понуђача или навођењем интернет старнице на
којој се могу проверити подаци о регистру.
II ДОДАТНИ УСЛОВИ
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку преметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
Доказ:
1. Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне
енергије, односно да је у било ком периоду у 2013. и 2014. години до дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимум једну трансакцију.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави доказе о
испуњености обавезних услова који су наведени у овом упутству под тачком 1.-4. (услови из члана 75. Став 1.
тачка 1) до 4), а доказе из члана 75. Став 1. Тачка 5) ЗЈН, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извшење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да
сваки члан из групе понуђача испуњава услове из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ из члана 75. Став 1.
тачка 5) ЗЈН, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова. Додатни услов група понуђача испуњава заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року од пет дана не достави на увид оригинал или оверене копије тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није обавезан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с
тим да је дужан да наведе који су то докази и да наведе у понуди интернет старнице на којој су тражени подаци
јавно доступни.
Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из члана 77. Став 1. Тачке од 1) до
4) доказује достављањем Извода о регистрованим подацима из Регистра понуђача, или навођењем интернет
странице на којој се могу проверити подаци о регистру.
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.
Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног
судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује
испињеност тражених услова издати од старне надлежних органа 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 прописан начин.

7/28

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 05/2014

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Сходно члану 61. став 4. ЗЈН, понуђач треба да сачини понуду према упутству Наручиоца.
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Уколико је неки од доказа или документа на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик иоверен од
стране овлашћеног тумача.
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: ОШ „Иван Милутиновић“ Суботица, Београдски пут бр. 50, 24000 Суботица, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра-електрична енергија, ЈН бр. 05/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.04.2014. године до 12:00 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 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.
Сви документи у понуди треба да буду повезани јемствеником тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не оштете листови.
Понуду потписује особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име подносиоца понуде.
Понуђач доставља оригинал понуде читко попуњен и без исправки. уколико постоји исправке морју бити
парафиране од стране лица које је потписало понуду.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
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: ОШ„ Иван Милутиновић“ Суботица, Београдски
пут бр. 50; 24000 Суботица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – електрична енергија , ЈН бр. 05/2014.- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – електрична енергија, ЈН бр.05/2014. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – електрична енергија, ЈН бр.05/2014. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – електрична енергија, ЈН бр. 05/2014. - 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 (2), 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 (образац 2) 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
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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 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, ради утврђивања испуњености
тражених услова.
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 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, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 20, нити дужи од 45 дана, од дана службеног пријема рачуна за испоручене
количине електричне енергије коју испоставља Снабдевач на основу докумената којим Наручилац и Снабдевач
(односно Купац и Снабдевач) потвђују испоручене количине електричне енргије.
Плаћање се врши преносом средстава на рачун (добављача) Снабдевача код пословне банке.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара
Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском
напону, у свему према табелама из конкурсне документације
Период испоруке је од дана закључења уговора у трајању од 12 месеци.
9.3. 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 не може мењати понуду.
9.4. Додатни захтев у погледу обавеза закључења уговора у смислу чл. 141. став 5. Закона о енергетици
Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано:
„Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања снабдевач, односно
јавни снабдевач дужан је да закључи:
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје купцу“.
Понуњач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од старне одговорног лица
понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне
набавке поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању
уговора закључити:
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје купца“
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима.
Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
Понуда са варијантама није дозвољена.
У цену из става 1. овог члана укњучени су трошкови балансирања, а нису укључени трошкови приступа и
коришћење система електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача и ПДВ.
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, Министарству 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 рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је приликом подношења понуде дужан да достави:
12.1. Бланко соло меницу за озбиљност понуде – изабрани понуђач се обавезује да у тренутку подношења
понуде преда наручиоцу бланко соло меницу за озбиљност понуде која ће бити са клаузулом: безусловна и
платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од дана отварања понуда. Нручилац ће наплатити меницу ако је понуђач изменио, или
опозвао понуду за време трајања важности понуде без сагласности наручиоца, понуђач иако је упознат са
чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија, је одбио да потпише уговор сходно
условима иу понуде, понуђач није успео или је одбио да достави тражену бланко соло меницу за добро извршење
посла (меница ће се сматрати неисправном ако не сдаржи све наведене елементе).
Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично
овлашћење које мора бити оверено и потписано од старне овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити
достављена и копија картона депонованих потписа. Уколико понуђач не достави бланко соло меницу за озбиљност
понуде, са напред наведеним прилозима, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
12.2. Понуђач је дужан приликом подношења понуде доставити: Изјаву о достављању менице за добро
извршење посла, у којој Понуђач изјављује да ће уколико њему буде додељен уговор, приликом закључења
уговора о јавној набавци, или најкасније у року од 5 дана, од дана закључења уговора, доставити бланко соло
меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вердности
уговора без ПДВ, са клаузулом безусловна и платива на први позив, са роком важности који је најмање 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора (најмање до до 31.03.2015. године). Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла
ће се продужити.
Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора или најкасније у року од 5 дана, од дана закључења
уговора преда наручиоцу бланко соло меницу као средство финансијског обезб еђења за добро извршење посла у
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са клаузулом безусловна и платива на први позив, са роком
важности који је најмање 30 дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора (најмање до 31.03.2015.
године).
Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично
овлашћење које мора бити потписано и оверено од старне овлашћеног лица понуђача, као и копију картона
депонованих потписа.
Наручилац ће наплатити меницу за добро изврешење посла у случају кашњења у испоруци или неиспоруке
предмета уговора у свему у складу са конкурсном документацијом.
Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење обавезе, важност менице за добро извршење посла се
мора продужити.
Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком
извршењу набавке или понуђача
Средство финансијског обезбеђења не може гласити на подизвођача.
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
10/28

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 05/2014

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште, на e-mail
или факсом на број установе) 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.05/2014.”
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.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83.
Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а
уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
бланко соло меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Употства понуђачима како да сачине понуду) од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко
менице за добро извршење посла мора да се продужи.
17. 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“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДЕ СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више прихватљиве и одговарајуће понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из
предмета ове набавке ниски напон.
19. 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 /Образца изјаве/.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих
лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у
њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту
права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail- czntk.abrasevic@bmail.com, факсом на број
034/501-330 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту
права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail- czntk.abrasevic@bmail.com, факсом на број
034/501-330 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.
109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева,
у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати
приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро
рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке
на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138.- 167. Закона.
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. ЗЈН.
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) ЗЈН.
23. ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове услове из члана 75. и 76. ЗЈН и услове из конкурсне
документације, а испуњеност услова доказује достављањем доказа према члану 77. ЗЈН, а у складу са конкурсном
документацијом где су услови ближе дефинисани.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора захтевати да понуђач чија је понуд на основу извештаја комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су тражена документа којима понуђач
доказује испуњеност услова издати од стране надлежних органа те државе, у скалду са чланом 79. став 7. ЗЈН.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа,
приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног става.
Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач који је регистрован у регистру понуђача, доказе из члана 77. став 1. тачка 4)
доказује достављањем Извода о регистрованим подацима из Регистра понуђача или навођењем интернет
странице на којој се могу проверити подаци о регистрацији.
24. ПОВЕРЉИВОСТ
12/28

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 05/2014

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђаче треба да у горњем десном углу
садртжи ознаку „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14.
ЗЈН.
Не сматрају се поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
25. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ
У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде наручилац може тражити од понуђача додатно
објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење биће прослеђени у писменој форми. Понуђач је
обавезан да у року од три (три) дана од дана пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој
одговор у писаној форми.
26. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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 старни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу
накнади 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.
Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију на следећи начин:
- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs;
- на инернет старници наручиоца www.ivanmilutinovic.edu.rs.
27. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације документације сагласно члану 63. ЗЈН.
28. ПРИМЕНА ЗАКОНА
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, стандардима и техничким
условима који важе у Републици Србији.
Подношењем понуда понуђачи потврђују да су у потпуности упознати са важећим законима, подзаконским актима,
уредбама, и правилима која на било који начин могу утицати, или се примењивати на поступак уступањ, уговарања
и испоруке предметног добра.
29. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У циљу идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације, понуђач може тражити од наручиоца
појашњење одређених одредби Конкурсне документације. Захтеве за појашњење и копије одговора биће послати
свим подносиоцима понуда који су преузели Конкурсну документацију.
30. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок за подношење понуде је 03.04.2014. до 12:00 часова.
Благовремене ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 06.03.2014. године до
12:00 часова, без обзира на начин достављања.
31. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда отпочеће 03.04.2014. године у просторијама Наручиоца ун Суботици, Београдски пут број
50. са почетком у 12:30 часова.
Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању понуда дужни су да предају
Комисији за јавне набавке овлашћења за заступање понуђача.
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овалашћени представници понуђача.
32. ПОДОБНОСТИ И УСАГЛАШЕНОСТ ПОНУДЕ СА ЗАХТЕВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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Пре него што Комисија приступи детаљној оцени понуде, утврдиће да ли је понуда прописно потписана и да ли је
усаглашена са захтевима наведеним у упутству подносиоцима понуда. Понуде које су некомплетне, недовољно
читке или неразумљиве или садрже остале нерегуларности биће одбијене.
33. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
1)понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће:
2)понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3)понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4)је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5)понуда саджи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну саджину понуде или није могуће
упоредити је са другим понудама.
На основу члана 109. ЗЈН наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда или уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке на основу објективних и доказивих разлога, који се нису
могли предвидете у време покретањ поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,односно услед
којих је престала потреба наручиоца за п'редметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи разлоге
обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана
88. став 3. ЗЈН.
34. НУМЕРАЦИЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручиоц је сваку старницу конкурсне документације обележио и иста се састоји од укупно 28 страна.
35. САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и конкурсне документације и
ако уз тражене доказе из Упутства како се доказује испуњеност услова поднесе и следеће обрасце попуњене,
оверене и од старне овлашћеног лица потписане:
-

Образац 1 – Изјава о испуњености услова за учешће у поступку.
Образац 2 – Понуда
Образац 3 – Трошкови припреме понуде (није обавезно)
Образац 4 – Изјава о независној понуди
Образац 5 – Изјава о поштовању прописа
Образац 6 – Структура цене
Образац 7 – Модел уговора

Ако је подносилац понуде група понуђача дужан је да, поред горе наведених докумената, достави писмени акт о
одређивању представника групе, да исти заступа групу понуђача и његов овлашћени представник потписује и
оверава потребне обрасце. Ако понуду доставља група понуђача, Наручилац захтева да Понуђач прецизира ко
попуњава, потписује потребне обрасце.
Изјаву да ће, уколико уговор буде додељен понуђачу, приликом закључења уговора приложити бланко
соло меницу за добро извршење посла.
Понуда мора бити сачињена у складу са Конкурсном документацијом.
Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, потписани и оверени печатом
понуђача, за лакше попуњавање образаца дозвољено је копирање истих, са истим садржајем.
Ако понуду подноси група понуђача овлашћени представник групе понуђача потписује и оверава печатом обрасце,
осим за које је Конкурсном документацијпм одређено да мора сваки члан групе понуђача да попуњава, потпише и
овери.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијам, а наручилац може пре доношења одлуке
о додели уговора захтевати од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавне набавке оцењена
као најповољнија, да достави оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.
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Понуђач није дужан да достављ адоказе који су јавно доступни на интернет старницама надлежних органа с тим да
је дужан да наведе који су то докази каои навести у понуди интернет старницу на којој су трсжени подаци јавно
доступни.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова.

15/28

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 05/2014

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1

ЈН 5/2014

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама( „Сл. гласник РС“ бр.124/12) , у својству понуђача
______________________________________________________ из __________________________________ улица
____________________________________________ број:____, о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке, предвиђених у Конкурсној документацији

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавам све услове за учешће у поступку јавне набавке
добара – електричне енергије и да за то поседујем тражене доказе.

Место:_____________
Датум:_____________

м.п.

Понуђач:
_____________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачима или заједничке понуде, Понуђач мора ову Изјаву
копирати, попунити, потписати и приложити за сваког од подизвођача. односно за сваког из групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2

ЈН 5/2014
Саставни део понуде чини образац – Техничка спецификација
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив и седиште понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон:
назив и шифра делатности:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Датум подношења понуде:
Опција понуде:

понуда мора да важи најмање 60 дана од дана
отварања понуде

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси
са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
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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.
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:
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5) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧ

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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
НАБАВКА ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈН 5/2014.
ПОНУДА

Опис предмета набавке

Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом

Јединична цена електричне енергија
ВТ без ПДВ
____________________________________ РСД
Јединичне цене електричне енергије
ВТ са ПДВ
____________________________________ РСД
Јединичне цене електричне енергије
НТ без ПДВ
____________________________________ РСД
Јединичне цене електричне енергије
НТ са ПДВ
____________________________________ РСД
Јединичне цене електричне енергије
ЈТ без ПДВ
_____________________________________ РСД
Јединичне цене електричне енергије
ЈТ са ПДВ
Рок и начин плаћања

Период испоруке
Рок важења понуде
Место и начин испоруке

____________________________________ РСД
Рок плаћања је у року од ____ дана од дана пријема
фактуре (рачуна) за испоручену количину електричне
енергије коју испостављадобављач (снабдевач) на основу
докумената којим наручилац (купац) и добављач
(снабдевач) потврђују испоручене количине електричне
енергије, (не може бити краћи од 20, ни дужи од 45 дана,
од дана испоставе фактуре од стране Снабдевача)
у трајању од 12 месеци од дана закључења уговора, од
00:00 до 24:00 часова (цца 01.03.2014. до 01.03.2015.
године)
_________ дана од дана отварања понуде (не краће од 60
дана од дана отварања понуде)
Унутар електроенергетског система Р. Србије на мерним
местима купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошача на ниском напону (према табели у
прилогу)

Датум

Потпис овлашћеног лица
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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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 3

ЈН 5/2014
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/2012) понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
стуктуру трошкова припремањапонуде.
Трошкови 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 старни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу
накнади трошкове израде модела или узорка, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца
и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Р. Бр.

Врста трошкова

Јед.
Мер.

Кол.

Јединична цена

Укупна цена

УКУПНИ ТРОШКОВИ:

У случају опбустављања јавне набавке из разлога који су на старни наручиоца, тражим накнаду трошкова
припреме понуде за јавну набавку ЈН 3/2014.

Датум и место
_____________________________

потпис овлашћеног лица понуђача
М. П.

__________________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4

ЈН 5/2014
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним анабавкама („СЛ. Гласник РС“ број 124/2012) под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Назив понућача, седиште. ПИБ, матични број)
Потврђујем да за понуду добро – електричну енергију подносим независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум и место:
________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_____________________________

Напомена: Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона,
која може угрозити статус понуђача. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 2 године.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5

ЈН 5/2014

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

Закона о јавним анабавкама („СЛ. Гласник РС“ број 124/2012) под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу
На основу члана75. Став 2.

ИЗЈАВУ
Понуђач
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Назив понућача, седиште. ПИБ, матични број)

Дас сам при састављању понуде за јавну набавку број ЈН 3/2014 поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштите
животне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум и место:
________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_____________________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6

ЈН 5/2014
VII МОДЕЛ УГОВОРА
o јавној набавци добра – електрична енергија
Редни број ЈН 5/2014

Закључен дана __________2014.године између:
Наручиоца: ОШ „Иван Милутиновић“ Суботица
Адреса:Београдски пут број50.; 24000 Суботица
Одговорно лице: директор школе Иван Стипић (у даљем тексту:Наручилац)
Број телефона / факса : 024/558-063/
ПИБ: 100959411
Матични број: 08009104
и
Понуђача:...........................................................................................................................................
са
седиштем
у
..............................................,
улица
......................................................,бр............
ПИБ:.................................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:..................................................,
Телефон:............................Тел/факс:........................
кога заступа:........................................................(у даљем тексту: Снабдевач),

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(назив подизвођача)

Уговорене стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012) и на основу
позива за подношење понуда за набавку добра спровео поступак јавне набавке мале вредности ЈН број: 5/2014.
- да је Снабдевач доставио прихватљиву понуду број: ________ од ______2014. године, која се налази у прилогу
овог уговора и његов је саставни део.
- да понуда Снабдевача у потпуности одговара техничким спецификацијама из Конкурсне документације, која
спецификација се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део.
- да је наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН донео одлуку о додели уговора број:________ дана: ___________. за
предметно добро.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка електричне енергије за потребе Наручиоца, а у свему према техничкој
спецификацији, прихваћеној у понуди Снабдевача број _________ од _______________године, која је код
Наручиоца заведена под бројем _________________од дана _______________ године, а која је саставни део овог
Уговора и према важећим законским и подзаконским прописима, који регулишу испоруку електричне енергије.
Снабдевач се обавезује да Наручиоцу прода електричну енергију, а Наручилац да преузме и плати електричну
енергију испоручену у количини и на начин утвђен овим уговором и понудом Снабдевача број _____________ од
дана______________________.
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје Наручиоца.
Члан 2.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимање електричне енергије извршиће према
следећем:
Врста продаје: стална и загарантована.
Количина енергије: на основу остварене потрошње купца.
Период испоруке: почев од дана уакључења уговора у трајању 12 месеци, од 00:00 до 24:00 према централно
европском времену (cet).
Место испоруке: сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
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потрошње на ниском напону у складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле 3. из Конкурсне документације.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима о
раду преносног система („Сл. Гласник РС“ број:03/2012).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне
енергије („Службени гласник РС“ број:120/2012), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама
Правила о раду преносног система („Сл. Гласник РС“ 03/2012) , 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.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу за један kwh електричне енергије износ од _______________ динара
без ПДВ-а.
Цена је фиксна за уговорени период испоруке.
Обрачун и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по цени из става 1. Овог члана, а према
стварно испорученој количини за обрачунски период, а све до уговорене вредности за уговорену количину на износ
од максимално 765.000,00 РСД без ПДВ, (словима:седамстошездесетпетхиљада динара и 00/100).
У цену из става 1. Овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије, ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.
Трошкови из става 4. Овог члана Уговора, Снабдевач ће у оквиру рачуна фактурисати Наручиоцу сваког месеца,
на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоцу, уз примену ценовника за приступ систему за
пренос електричне енргије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у скалду са
методологијом за одређивање цена објављених у „Сл. Гласнику РС“.
Члан 4.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Наручоица прикључена на дистрибутивн систем у категорији
потрошње у ниском напону у складу са ознакама ЕД из Табеле 3. конкурсне документације.
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом електричне енергије до
места испоруке.
Снабдевач је дужан да пре испоруке уакључи:
Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Наручиоца наведена у конкурсној
документацији;
Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Наручиоцу.
Члан 5.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на местима примопредаје (мерна места)
извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као
валидан податак користиће се податак оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Наручиоцу рачун за испоручену електричну енергију,
који садржи исказану цену електричне енергије,обрачунски период, као и исказану цену пружених посебно
уговорених услуга, као најнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закон
о енергетици.
Члан 6.
Наручилац је дужан да плати рачунпо пријему оригиналног рачуна од ______, до______ дана пријема оригиналног
рачуна.
У случају да Наручилац не плати рачун у року из става 1. овог члана, дужан је да Снабдевачу, за период доцње
плати и затезну камату прописану законом.
Наручилац ће извршити плаћање на банкарсни рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама назначеним на
самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету
електричну енергију.
Члан 7.
Снабдевач је дужан да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора,
достави Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, која мора бити безусловна, платива на први позив.
Бланко соло меницу за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана дуже од дана када истиче рок за
извршење уговорне обавезе.
Достављена бланко соло менице мора бити безусловна и платива на први позив.
Достављена бланко соло меница не може да сдаржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Члан 8.
Наручилац ће наплатити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да Снабдевач не испоручи
25/28

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 05/2014

електричну енергију под условима и на начин утвђен чланом 2. Овог Уговора.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог Уговора, уговорна страна која
је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом.
Члан 9.
Снабдевач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. И 146. Закона о
енергетици („Сл. Гласник РС“ број:57/2011).
Члан 10.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине електричне енергије,
утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни догађаји, којиимају 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 у складу са правилима о раду преносног система, а у цилју обезбеђивања
сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну у почетку и
завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажаваеа полседица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени послови и технички
капацитети из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана уговора.
Члан 11.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у случајевима предвиђеним
Законом о облигационим односима Републике Србије.
У случају отказа уговора од стране Снабдевача, Снабдевач је дужан да о томе претходно писмено обавести
Наручиоца у року не краћем од 45 дана.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором настојати да реше мирним
путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора решаваће надлежни суд у
Суботици.
Члан 13.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и
одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.
Члан 14.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпичу овлашћена лица уговорних страна и овере печатом.
Уговор се закључује на период од 12 месеци, рачунајући од дана закључења уговора.
Уколико након истека уговореног рока, остане неиспоручена укупна уговорена количина електричне енергије,
уговор се може продужити до коначне испоруке електричне енергије, уз писану сагласност обе уговорене стране,
закључивањем акекса уговора.
Члан 15.
Наручилац и Снабдевач ће након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за размену
информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 оригиналних примерка од којих Наручилац задржава 3 примерака и Снабдевач 3
примерка.
Датум и место: __________________________

ЗА СНАБДЕВАЧА
_________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
___________________________
Иван Стипић, директор

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
саджином модела уговора.
У случају подношењ заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
26/28

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 05/2014

Табела 1.
VIII ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Процењена потрошња струје за 2014. годину у kwh У ОШ „Иван Милутиновић“
у Суботици
Очекивана потрошња
активне енергије по
месецима за 2014. Год.

Висока
тарифа kwh

Ниска тарифа
kwh

Укупно kwh

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

7725
8775
7980
5925
5340
3735
1905
2010
7680
8940
9135
7875
77025

1350
1155
1275
975
1095
720
660
675
1140
1545
1365
1470
13425

9075
9930
9255
6900
6435
4455
2565
2685
8820
10485
10500
9345
90450

Табела 2.
Процењена потрошња струје за 2014. годину у kwh У ОШ „Иван Милутиновић“
у издвојеном одељењу у Малој Босни

Очекивана потрошња
активне енергије по
месецима за 2014. год.

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
укупно

Број бројила
8011990

Број бројила
3594293

једнатарифа
kwh

једнатарифа
kwh

869
1074
1146
707
785
150
10
490
866
1062
1031
750
8940

789
390
553
436
516
164
19
53
80
773
482
862
5117
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Табела 3.
ПРЕГЛЕД
МЕРНИХ МЕСТА ОШ “ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“СУБОТИЦА
Редни
број

Адреса мерног
места

ЕД број

Број бројила

Категорија
потрошње

Одобрена
снага
(kW)

27525172
1. Београдски пут број
50., Суботица

8104123

Ниски напон
ТГ 4/4

6071470

Ниски напон
ТГ 11/6

44 kW

27525172
2. Београдски пут број
50. Суботица
Суботичка број
3. 37.,Мала Босна

44 kW

24556140
8011990

Широка
потрошња ТГ
11/6

11,040 kW

3594293

Широка
потрошња ТГ
11/6

17,250 kW

24556158
4. Суботичка број 37.,
Мала Босна
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