Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 3/20
Набавка електричне енергије за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ ЛУЧАНИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку број 3/20

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „НАША РАДОСТ“ ЛУЧАНИ

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Документација објављена дана 24.06.2020. године.
Рок за подношење понуда 02.07.2020. године до 11,00 часова.
Отварање понуда дана 02.07.2020. године у 11,30 часова

јун, 2020. год.
1/35

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 3/20
Набавка електричне енергије за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Предшколска установа „Наша радост“ Лучани, Радничка бб, 32240 Лучани, www.vrticlucani.edu.rs
1.2. Подаци о врсти поступка, врсти предмета и процењеној вредности јавне набавке
Поступак јавне набавке мале вредности број 3/20: Набавка електричне енергије за потребе ПУ „Наша
радост“ Лучани, ради закључења уговора.
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије
1.4. Контакт
Љубомир Радичевић, број телефона 032/817-339, e- mail адреса vrticlucani@mts.rs
1.5. Подаци о начину увида и преузимања конкурсне документације, као и месту и роковима за
подношење понуда
Начин увида у конкурсну документацију: Заинтересовани понуђачи могу, да изврше увид у конкурсну
документацију у папирном облику, у просторијама Предшколске установе „Наша радост“ Лучани, 32240
Лучани, Радничка бб, сваког радног дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова.
Начин преузимања конкурсне документације: електронским путем (преузимањем са интернет
странице наручиоца www.vrticlucani.edu.rs ) или на порталу Управе за јавне набавке или непосредно код
Наручиоца, у просторијама у Лучанима, 32240 Лучани, Радничка бб, канцеларија секретаријата сваког
радног дана од 10,00 до 14,00 часова. Приликом непосредног преузимања конкурсне документације
подноси се пуномоћје за преузимање конкурсне документације, оверено печатом и потписом овлашћеног
лица.
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца у Лучанима, 32240, Радничка бб, са обавезном
назнаком на лицу коверте: Не отварати – понуда за учествовање у јавној набавци мале вредности
„Набавка електричне енергије за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани, поштом или лично на адресу
Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и
име особе за контакт и е-mail. Предметна јавна набавка није обликована у више целина (Партија).
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 8 (осам)
дана и рачуна се од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на поменуту адресу најкасније 02.07.2020. године,
до 11,00 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након
датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.
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1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Предшколске установе
„Наша радост“ Лучани, Ул. Радничка бб.
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 02.07.2020. године у 11,30 часова.
Време и начин подношења пуномоћја: Отварање понуда је јавно и могу му присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење, које ће
предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда, како би могли активно учествовати у
поступку отварања понуда.
1.7. Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року не дужем од 10 (десет) дана од дана јавног
отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од
3 (три) дана од дана њеног доношења.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке
Јавна набавка електричне енергије за потребе Предшколске установе „Наша радост“ Лучани, није
обликована по партијама и ближе је одређена техничком спецификацијом.
2.2. Назив и ознака из општег речника набавке
Електрична енергија - 09310000
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
У складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати обавезне и додатне услове у
свему складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Услов бр. 1: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда.
Услов бр. 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.
Доказ:
За Правна лица:
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
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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) 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;
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.
За Предузетнике и физичка лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Услов бр. 3: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Доказ: Уверење Пореске управе Министарсва финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода.
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Услов бр. 4: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Доказ: Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од
стране Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа.
Услов бр. 5: У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач у поступку јавне набавке
мора изричито да наведе 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 понуда.
Доказ: Изјава понуђача.
Услов бр. 6: Да располаже неопходним пословним капацитетом.
Понуђач мора бити активни учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду
из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
обавио минимално једну трансакцију.
Доказ: Потврда (уверење) Оператора преносног система.
НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем Изјаве
понуђача о испуњењу обавезних и додатних услова утврђених чланом 75. и 76. овог закона, Изјаве
подизвођача о испуњењу обавезних услова утврђених чланом 75. овог закона (када понуђач наступа са
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подизвођачем) и Изјаве понуђача о поштовању обавеза утврђених чланом 75. став 2. овог закона, којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке, дефинисане законом и овом конкурсном документацијом, ОСИМ услова број 4. из члана
75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама и услова који се односи на поступање у складу са са
чланом 141. став 5. Закона о енергетици, који се доказују ДОСТАВЉАЊЕМ Лиценце за трговину
електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од стране Агенције за енергетику и
Потврде Агенције да је та лиценца још увек важећа и Изјаве дате на свом меморандуму, потписане од
стране одговорног лица понуђача и оверене печатом за поступање у складу са чланом 141. став 5. Закона
о енергетици.
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.
Начин достављања доказа дефинисан је чланом 79. Закона о јавним набавкама.
Наручилац није дужан да, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена
као најповољнија, затражи копију захтеваних доказа о испуњености услова, укључујући и оригинал или
оверену копију на увид, обзиром да је процењена вредност предметне јавне набавке мања од износа из
члана 39. став 1. овог закона.
Уколико Наручилац одлучи да затражи достављање доказа о испуњености услова на начин предвиђен у
претходном ставу, понуђач је дужан да исте достави у остављеном, примереном року, који не може бити
краћи од 5 (пет) дана, што уколико не учини, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа
(Извод из регистара које води Агенције за привредне регистре).
Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен овим законом
или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски докумет.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
4.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
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4.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне
документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце неће се уважити и таква понуда ће се
одбити.
Подаци које понуђач уноси морају бити јасно и читко откуцани или написани неизбрисивим мастилом,
оверени печатом понуђача и потписом овлашћеног лица.
У случају самосталног наступања све обрасце попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице
понуђача.
У случају наступања са подизвођачем/подизвођачима све обрасце попуњава, оверава печатом и
потписује овлашћено лице понуђача, осим образаца за које је наведено да их попуњава подизвођач.
У случају наступања групе понуђача све обрасце попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице
понуђача, осим образаца где је напоменом предвиђен и потпис свих понуђача чланова групе понуђача.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком/спиралом у целину и запечаћени,
тако да се појединачни листови, односно прилози не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији, тако да се приликом отварања понуда може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања
понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У складу са одредбама члана 107. Закона о јавним набавкама, Наручилац je дужан да одбије све
неприхватљиве понуде, уколико је испуњен један од следећих услова:
1) ако понуда није благовремена
2) ако није одговарајућа
3) ако поседује битне недостатке
4) ако ограничава права наручиоца
5) ако условљава права наручиоца
6) ако условљава обавезе понуђача
7) ако прелази процењену вредност јавне набавке
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за
подношење понуда.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
техничке спецификације.
Битни недостатци понуде су ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за ушешће;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од 30 дана
5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
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У складу са поглављем број 3 - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, за прихватљиву понуду је
потребно доставити следеће попуњене, потписане и печатом оверене обрасце:
Образацбр.5.1 - Образац понуде
Образацбр.5.2 - Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних услова
утврђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Напомена: У случају заједничког наступа понуђача, саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке и који треба да садржи податке у складу са чланом 81. став 4. и 5. Закона о
јавним набавкама и који је додатно објашњен у поглављу 4.7 конкурсне документације.
Образацбр.5.3 - Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова утврђених
чланом 75. Закона о јавним набавкама
Напомена: Образац бр.3 не достављати уколико понуђач наступа самостално или као
група понуђача.
Образацбр.5.4 - Образац изјаве о поштовању обавеза утврђених чланом 75. став 2. Закона
о јавним набавкама
Образацбр.5.5 - Образац трошкова припреме понуде
Образацбр.5.6 - Образац изјаве о независној понуди
Образацбр.5.7 - Модел уговора
Образацбр.5.8 - Структура понуђене цене (спецификација)
Образацбр.5.9 - Овлашћење за представика понуђача и
- Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије
издата од стране Агенције за енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца још
увек важећа и
- Изјаву дату на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и
оверену печатом за поступање у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици.
4.3.Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама
Понуда са варијантама није допуштена. Понуда са варијантама биће одбијена.
4.4. Начин измене, допуне и опозив понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека
рока за подношење понуда. Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде
мора бити означено и достављено са ознаком на коверти: Не отварати - Измена понуде
или Допуна понуде или Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - Јавна
набавка електричне енергије за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани.
4.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује 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.
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4.6. Понуда са подизвођачем
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив, као и 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 је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3), а доказ испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 4) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити услов бр. 4, понуђач може доказати испуњеност тог
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/подизвођачима
дужан је у Обрасцу понуде и Моделу уговора навести подизвођача/подизвођаче.
4.7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама. Додатне услове из члана 76. Закона о јавним
набавкама, понуђачи из заједничке понуде испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког понуђача уз групе понуђача у извршењу уговора
3) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
4) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
5) понуђачу који ће издати рачун;
6) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
4.8. Захтеви у погледу начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних
других околности од којих зависи прихватљивост понуде
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у року до 45 (календарских) дана од дана
испостављања рачуна са пратећом документацијом, у складу са чланом 4. став 1. Закона о
роковима измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник
Републике Србије“, бр. 119/12).
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву дату 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 и
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2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије: У складу са Правилима о раду
преносног система („Сл. гласник РС“, бр.79/2014) и Правилима о раду дистрибутивног
система и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл.
гласник РС“, бр.63/2013).
Техничке карактеристике: У складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије
(„Сл.гласник РС“ број 120/2012 и 120/2014).
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца,
на месту примопредаје током испоруке.
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје
Наручиоцу.
Места испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
широке потрошње и ниског напона.
Испорука електричне енергије врши се за период од 12 (дванаест) месеци од дана
потписивања уговора о потпуном снабдевању.
Обрачун и наплата испоручене количне електричне енергије врши се према стварно
испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима
примопредаје током периода снабдевања, највише до износа процењене вредности јавне
набавке (финансијске вредности уговора).
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Имајући у виду да се ради о снабдевању електричном енергијом, чији се обим и потрошња
не може прецизно утврдити за све време време трајања уговора, то је на основу потрошње
из претходних година извршена процена оквирних потреба Наручиоца.
4.9. Средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Снабдевач се обавезује да приликом закључења овог Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана,
поднесе Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, менично овлашћење, којим се
Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности без ПДВ-а
(збирни износ пројектоване потрошње у вишој и нижој тарифи без ПДВ-а, са
трошковима балансирања, приказан у техничкој спецификацији) и копију картона
депонованих потписа, која ће бити са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“,
са роком важења 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих
уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у
роковима и на начин предвиђен овим Уговором.
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спрова.
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Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Снабдевач мора
да достави и копију захтева за регистрацију менице, који је оверен од стране пословне банке
Извршиоца.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.
У случају реализације менице, Снабдевач је дужан да, без одлагања, достави Наручиоцу нову бланко
соло меницу, са одговарајућим доказима.
4.10. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
4.11. Рок важења понуде
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 (тридесет)
дана од дана отварања понуде.
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.
4.12.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Јединичне цене у понуди се исказују у динарима, без пореза на додату вредност и не могу
се мењати у периоду трајања Уговора.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици.
Цена обухвата цену електричне енергије у категорији широке потрошње и ниског напона.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, ни
трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкове акцизе и друге зависне
трошкове.
Наведени трошкови фактуришу се сваког месеца у оквиру рачуна и то:
Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије према важећој (у периоду обрачуна)
Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије на коју је
прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије према важећим (у периоду
обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, на
дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из
надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за
енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије према важећој Уредби о
мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.
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Трошкови акцизе у складу са Законом о акцизама („Сл. гласник РС“ 22/2001, 73/2001, 80/2002,
43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – др. закон, 61/2007, 5/2009,
31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – усклађени дин. изн. 43/2012 - одлука, 76/2012 одлука, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - усклађени дин. изн. , 47/2013, 4/2014 - усклађени дин. изн.,
68/2014 – др. закон 142/2014, 4/2015 - усклађени дин. изн., 5/2015 - усклађени дин. изн., 55/2015 и
103/2015).
Ако је у понуди или спецификацији исказана неуобичајно ниска цена, која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним
набавкама.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без
пореза на додату вредност, сматраће се да је иста без пореза на додату вредност.
4.13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
4.14. Заштита података
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува
као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим
понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
4.15. Додатне информације и појашњења код наручиоца
Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште или факса) на адресу
Наручиоца Предшколска установа „Наша радост“ Лучани, Радничка бб, 32240, са
обавезном назнаком на лицу коверте: Не отварати – Захтев за додатним
информацијама и појашњењима конкурсне документације у вези припремања
понуде за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности - „Набавка
електричне енергије за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани“, поштом тражити од
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
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Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор 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. Закона о јавним набавкама.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и да објави обавештење о томе.
4.16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његових подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда
која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
4.17. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“.
Елемент критеријума:
Цена............................................................................................................................100 пондера
У случају да постоје две или више понуда са истим бројем пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера и по овом критеријуму, изабраће се понуда
оног понуђача чија је понуда раније заведена на писарници Наручиоца.
4.18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да, на начин предвиђен конкурсном документацијом, докаже да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немај забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуда.
4.19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

4.20. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 3 (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. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилости,
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 претходног става, сматраће се
благовременом уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке о додели
уговора на Порталу јавних набавки.
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 захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона о
јавним набавкама, 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права мора садржати:
Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
Назив и адресу наручиоца;
Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
Чињенице и доказе којима се повреде доказују;
Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама;
Потпис подносиоца захтева
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним
набавкама.
НАПОМЕНА: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је
отворила евиденциони рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права: 84030678845-06. Потребно је да подносиоци захтева за заштиту права врше уплате таксе на нови
евиденциони рачун, с тим да су и даље у обавези да у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама достављају доказе о уплати таксе.
15/35

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 3/20
Набавка електричне енергије за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани

У поступку јавне набавке мале вредности такса износи 60.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос);
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.
4.21. Обавештење о року за закључење уговора
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен
у року од 5 (пет) дана од дана протека рока за заштиту права из члана 149. Закона о јавним
набавкама.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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У складу са чланом 112. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, наручилац може и пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци
ако је поднета само једна понуда.
5. ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
Обрасци и модел уговара дати су у прилогу и чине саставни део конкурсне документације.
Образац 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 880/4 од 24.06.2020. год.
„Набавка електричне енергије за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани“,
Достављамо следећу понуду:
Број понуде
Пословно име или скраћени назив из
регистра понуђача/носиоца групе
Седиште (општина и адреса) понуђача
Особа за контакт
Одговорно лице (потписник уговора)
Телефон
Телефакс
e-mail
Текући рачун понуђача и назив банке
Матични број понуђача
ПИБ понуђача
Предмет јавне набавке извршићемо ( заокружити

а) или б) или в) и попунити)

а) самостално;
б) са подизвођачима:
Пословно име подизвођача
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Седиште (адреса и општина) подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Пословно име подизвођача
Седиште (адреса и општина) подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Пословно име подизвођача
Седиште (адреса и општина) подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички са партнерима:
Пословно име члана групе
Седиште (адреса и општина) члана групе
Одговорно лице
Телефон и/или телефакс и/или е-mail
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Текући рачун члана групе и назив банке
Матични број и ПИБ члана групе

Пословно име члана групе
Седиште (адреса и општина) члана групе
Одговорно лице
Телефон, телефакс, е-mail
Текући рачун члана групе и назив банке
Матични број и ПИБ члана групе

Пословно име члана групе
Седиште (адреса и општина) члана групе
Одговорно лице
Телефон и/или телефакс и/или е-mail
Текући рачун члана групе и назив банке
Матични број и ПИБ члана групе
Рок важења понуде износи ______________ ( ________________) дана од дана отварања понуда (не
краћи од 30 дана).
У случају да постоје две или више понуда са истим бројем пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера и по овом критеријуму, изабраће се понуда
понуђача чија је понуда раније заведена на писарници Наручиоца.
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Начин, рок и услови плаћања
Исплата се врши у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана испостављања рачуна (фактуре) од стране
снабдевача електричне енергије у складу са чланом 2. став 1. Закона о роковима измирење новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 119/12).
Место, врста и период испоруке
Места испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке
потрошње и ниског напона.
Испорука електричне енергије је стална и гатантована и врши се за период од 12 (дванаест) месеци од
дана потписивања уговора о потпуном снабдевању, односно од 00:00 h до 24:00 h.
Јединична цена
1. Јединична цена за ниски напон - активна ВТ, са урачунатим трошковима балансирања
износи ________________________ РСД/kwh без ПДВ-а.
2. Јединична цена за ниски напон - активна НТ, са урачунатим трошковима балансирања
износи ________________________ РСД/kwh без ПДВ-а.
3. Јединична цена за широку потрошњу – виша тарифа (ВТ), са урачунатим трошковима балансирања
износи ________________________ РСД/kwh без ПДВ-а.
4. Јединична цена за широку потрошњу – нижа тарифа (НТ), са урачунатим трошковима балансирања
износи ________________________ РСД/kwh без ПДВ-а.
5. Јединична цена за широку потрошњу – ЈТ/ДУТ, са урачунатим трошковима балансирања
износи ________________________ РСД/kwh без ПДВ-а.
НАПОМЕНА: Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос
електричне енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије и трошкове акцизе.
Трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, односно трошкови
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије фактуришу се сваког месеца у
оквиру рачуна, на основу обрачунских величина за места примопредаје купца, а у складу са
методологијама за одређивање цена приступа систему за пренос електричне енергије и цена приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије објављених у ''Службеном гласнику РС'' и мерама
подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.
Обрачун и наплата испоручене количне електричне енергије врши се према стварно испорученој
количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода
снабдевања, највише до износа процењене вредности јавне набавке (финансијске вредности уговора).
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која
ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Место и датум
_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ
Име и презиме овлашћеног лица
____________________________
Потпис овлашћеноглица
____________________________
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Образац бр.5.2. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА

Назив и седиште
понуђача:__________________________________________________________________
Адреса седишта понуђача:
__________________________________________________________________________

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављујем да је
______________________________________________________________________________
(уписати назив понуђача)
у складу са важећим законским прописима, регистрован за обављање делатности која је
предмет ове јавне набавке, да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита и кривично дело преваре, да је исти измирио све доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, када има
седиште на њеној територији и да испуњава додатни услов предвиђен у конкурсној
документацији Наручиоца, који се односе на пословни капацитет понуђача.
НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ПОНУЂАЧ
Место и датум
_______________

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеноглица
____________________________
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Образац бр. 5.3. - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив и седиште подизвођача:
_______________________________________________________________
Адреса седишта подизвођача:
________________________________________________________________

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављујем да је
______________________________________________________________________________
(уписати назив подизвођача)
у складу са важећим законским прописима, регистрован за обављање делатности која је
предмет ове јавне набавке, да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита и кривично дело преваре и да је исти измирио све доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, када има
седиште на њеној територији.
НАПОМЕНА: Изјаву подизвођача попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено
лице подизвођача само уколико понуђач наступа са подизвођачем, а у случају већег броја
подизвођача, понуђач мора изјаву умножити.
Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац није потребно достављати.

ПОДИЗВОЂАЧ
Место и датум
_______________

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеноглица
_______________________
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Образац бр. 5.4. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ
ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив и седиште понуђача:
__________________________________________________________________
Адреса седишта понуђача:
__________________________________________________________________

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављујем да је
______________________________________________________________________________
(уписати назив понуђач)
у складу са важећим законским прописима, 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 понуда.
НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

ПОДИЗВОЂАЧ
Место и датум
_______________

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеноглица
_______________________
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Образац бр. 5.5. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив и седиште понуђача:
_________________________________________________________________
Адреса седишта понуђача:
__________________________________________________________________
Р.бр.

Врста трошкова

Износ трошкова
(без ПДВ-а)

Износ трошкова
(са ПДВ-ом)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:
НАПОМЕНА: У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, понуђач може (не
мора, достављање овог обрасца није обавезно) да достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде тј. да попуни образац 4.
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.
ПОНУЂАЧ
Место и датум
_______________

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеноглица
____________________________
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Образац 5.6 - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив и седиште понуђача:__________________________________________________________________
Адреса седишта понуђача: __________________________________________________________________

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, изјављујем под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да је понуђач
__________________________________________________________________________________________
(уписати назив понуђача)
понуду у поступку Набавке електричне енергије за потребе Предшколске установе „Наша радост“
Лучани, број 3/20 (880 од 22.06.2020. год.), Наручиоца Предшколска установа „Наша радост“ Лучани,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
НАПОМЕНА: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију
у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
У случају заједничке понуде, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
ПОНУЂАЧ
Место и датум
_______________

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеноглица

____________________________
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Образац 5.7. - МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ
ЗА ПОТРЕБЕ Предшколске установе „Наша радост“ Лучани
закључен између:
1.Предшколске установе „Наша радост“ Лучани, 32240 Лучани ул. Радничка бб, ПИБ 101266502,
Матични број 07151896, (у даљем тексту Наручилац), коју заступа директор, Миланка Ружић и
2.____________________________________________________________________________________
ПИБ____________, Матични број____________, (у даљем тексту: Снабдевач), кога
заступа
_____________________________________________.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1243/1 од 08.08.2019. год. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку, спровео поступак јавне набавке мале вредности - „Јавна набавка
електричне енергије за потребе Предшколске установе „Наша радост“ Лучани“,

Да је Испоручилац доставио понуду број ______________од ____________. године, која у
потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог
Уговора;

Да је Наручилац Одлуком о додели уговора изабрао Испоручиоца за потребе испоруке електричне
енергије за потребе Предшколске установе „Наша радост“ Лучани“, у свему у складу са Законом о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15);


Да ће Испоручилац испоручити предметна добра за Наручиоца (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима:
1.___________________________________________________________________________,
2.__________________________________________________________________________ ,
3.___________________________________________________________________________
в) заједнички са:
1. ___________________________________________________________________________,
2.___________________________________________________________________________ ,
26/35

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 3/20
Набавка електричне енергије за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани

3. ___________________________________________________________________________.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора набавка електричне енергије за потребе
Предшколске установе „Наша радост“ Лучани, са потпуним снабдевањем и ближе је одређен
конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Испоручиоца, број ________ од __________
године.
КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 3.
Испорука и продаја, односно преузимање и плаћање електричне енергије извршиће се према
следећем:
 Врста продаје: стална и гарантована;
 Капацитет испоруке: на бази месечне потрошње;
 Период испоруке: 12 (дванаест) месеци од дана потписивања уговора о потпуном снабдевању када
уговор ступа на снагу, од 00:00 h до 24:00 h; односно за период 01.09.2020. године до 31.08.2021. год.
 Количина енергије: Обрачун и наплата врши се према стварно испорученој количини електричне
енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, до износа
процењене вредности јавне набавке;
 Места примопредаје: сва мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, у складу са постојећим ознакама ЕД
из табеле техничкке спецификације;
 Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу
са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система
(„Службени гласник РС“, бр. 3/2012);
 Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта
електричне енергије („Службени гласник РС“, бр.120/12), Правилима о раду преносног система и
изменама и допунама Правила о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр. 3/2012),
Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије,
односно у складу сасвим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку
електричне енергије;
 Снабдевач је дужан да након закључења Уговора, а пре отпочињања снабдевања закључи и
Наручиоцу достави Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен и Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца;
ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 4.
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1. Јединична цена за ниски напон - активна ВТ, са урачунатим трошковима балансирања
износи ________________________ РСД/kwh без ПДВ-а.
2. Јединична цена за ниски напон - активна НТ, са урачунатим трошковима балансирања
износи ________________________ РСД/kwh без ПДВ-а.
3. Јединична цена за широку потрошњу – виша тарифа (ВТ), са урачунатим трошковима
балансирања
износи ________________________ РСД/kwh без ПДВ-а.
4. Јединична цена за широку потрошњу – нижа тарифа (НТ), са урачунатим трошковима
балансирања
износи ________________________ РСД/kwh без ПДВ-а.
5. Јединична цена за широку потрошњу – ЈТ/ДУТ, са урачунатим трошковима балансирања
износи ________________________ РСД/kwh без ПДВ-а.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици и не може се мењати у току трајања овог Уговора.
Члан 5.
Обрачун и наплата испоручене количне електричне енергије врши се према стварно
испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима
примопредаје током периода снабдевања.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 6.
Цена обухвата цену електричне енергије у категорији широке потрошње и ниског напона.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, ни
трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкове акцизе и друге зависне
трошкове.
Трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, односно трошкови
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, фактуришу се сваког месеца
у оквиру рачуна, на основу обрачунских величина за места примопредаје купца, а у складу са
методологијама за одређивање цена приступа систему за пренос електричне енергије и цена
приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављених у ''Службеном гласнику РС'' и
мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.
Укупна финансијска вредност овог уговора (рачунајући и накнаде из претходних ставова
овог члана) не сме прећи износ процењене вредности јавне набавке, о чему су дужни да се
старају и Наручилац и Снабдевач.
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МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Места испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
широке потрошње и ниског напона.
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом
и испоруком електричне енергије до места испоруке.
ОБРАЧУН УТРОШЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 8.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на местима испоруке
(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 Купцу рачун за испоручену
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период,
као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације прописане
Законом о енергетици.
Снабдевач рачун доставља поштом.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 9.
Исплата се врши у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана испостављања рачуна (фактуре)
од стране снабдевача електричне енергије у складу са чланом 4. став 1. Закона о роковима
измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.119/12).
Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан
износ цене за преузету електричну енергију.
Члан 10.
У случају да наручилац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Снабдевачу за
период доцње, плати и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати
(„Службени гласник РС“, бр. 119/2012).
Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет
Снабдевача.
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РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ
Члан 11.
Добављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192.
Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014).
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Снабдевач се обавезује да приликом закључења овог Уговора, поднесе Наручиоцу бланко соло
меницу, менично овлашћење, којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од
10% од укупне вредности без ПДВ-а (збирни износ пројектоване потрошње у вишој и нижој
тарифи без ПДВ-а, са трошковима балансирања, приказан у техничкој спецификацији) и
копију катрона депонованих потписа, која ће бити са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа
„по виђењу“, са роком важења 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење свих уговорених обавеза.
Наручилац ће уновчити меницу у случају да Снабдевач не буде извршавао своје уговорене обавезе у
роковима и на начин предвиђен овим Уговором.
Члан 13.
Поднета меница не може да саадржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спрова.
Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Снабдевач мора
да достави и копију захтева за регистрацију менице, који је оверен од стране пословне банке
Извршиоца.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.
Члан 14.
У случају реализације менице, Снабдевач је дужан да, без одлагања, достави Наручиоцу нову бланко
соло меницу, са одговарајућим доказима.

ОБАВЕЗЕ СНАБДЕВАЧА
Члан 15.



Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Снабдевач је дужан да:
не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења права на
промену снабдевача, нити може наметати додатне финансијске обавезе по том основу;
купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у складу са
Законом о енергетици и правилима о промени снабдевач;
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пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије због
неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, купца претходно упозори да у
року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о извршавању
обавезе;
ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје одговарајућа
упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње електричне енергије;
у року утврђеном прописима отклони сметње у испоруци електричне енергије, као и да настави
са испоруком електричне енергије купцу по отклањању недостатака због којих је обустава
извршена;
обустави испоруку електричне енергије на захтев купца;
у року од 8 дана од дана пријема приговора одлучи о приговору купца због неправилне обуставе
испоруке електричне енергије;
одржава и баждари мерне уређаја и врши мерења испоручене електричне енергије, а по захтеву
купца изврши ванредну контролу мерних уређаја, с тим што купац сноси трошкове контроле ако
се утврди да је мерни уређај исправан;
обавести купца о свим сметњама или оштећењима на свим мерним уређајима и да предузме
хитне мере за њихово отклањање;
изврши, у складу са прописима, исправку рачуна ако се утврди да је погрешно обрачуната
вредност појединих обрачунских величина или да су подаци за обрачун погрешни.
НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА
СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 16.
О промени цена и других услова, Снабдевач је обавезан да непосредно обавести Наручиоца,
најкасније петнаест дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај
снижења цена и давања купцу повољнијих услова продаје.
У случају из става 1. овог члана, купац има право на једнострани раскид уговора, односно ако не
прихвата измењене услове продаје или измењене цене.
Члан 17.

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке електричне енергије, као и
неадекватном обрачуну утрошка, Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од дана пријема
фактуре поднесе приговор Снабдевачу, који је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора
одлучи о истом.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне
енергије, као валидан податак користиће се податак Оператера преносног система.
ВИША СИЛА
Члан 18.
Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима који су
наступили независно од воље странака.
31/35

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 3/20
Набавка електричне енергије за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине
електричне енергије, утврђене овим Уговором за време његовог трајања.
Члан 19.
Вишом силом сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних
непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после
закључења овог Уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна
није могла спречити, отклонити или избећи.
Таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног
система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања
сигурности електроенергетског система.
Члан 20.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну
страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради
ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени
пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби
претходних ставова овог члана уговора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Саставни део овог Уговора чине:
Понуда Снабдевача број __________ од _________. године,
Техничке карактеристике (спецификација).
Члан 23.
У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог Уговора,
као и на права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим Уговором примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских аката којима се
регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта
електричне енергије у Републици Србији.
Члан 24.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог Уговора, уговорне стране
решаваће споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, о решавању истог одлучиће стварно и
месно надлежни суд према територији седишта Наручиоца.
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Члан 25.
Уговорне стране су сагласне да овај Уговор производи право дејство даном обостраног
потписивања говора и закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, односно највише
до износа процењене вредности јавне набавке (финансијске вредности уговора).
Члан 26.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих
свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка за своје потребе.

НАРУЧИЛАЦ
____________________

СНАБДЕВАЧ
____________________

НАПОМЕНА: Понуђач попуњава (на линијама), потписује и оверава печатом модел уговора,
чиме потврђује да је сагласан са његовом садржином.
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5.8. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
I ПРЕГЛЕД МЕРНИХ МЕСТА ЗА ЕД БРОЈ 1622354201 и 1622363740:
Шифра

Назив и адреса мерног места

Одобрена снага

Група потрошње

Потрошња

1622354201

Дечји вртић „Бамби“ Гуча

43,47 kW

4 широка потрошња
двотарифни

47000 kWh
(у
последњих
12 месеци )

1622363740

ПУ „Наша радост“ Лучани

17,25

4 широка потрошња
једнотарифни

56000 kWh

III УКУПНА ЦЕНА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ (ПРЕМА ПОТРОШЊИ У ПРЕТХОДНИМ
ГОДИНАМА):
Група потрошње

Обрачунска
величина

Оквирна
потрошња
(у последњих 12
месеци)

Широка потрошња - ВТ

kWh

42500 kWh

Широка потрошња - НТ

kWh

4500 kWh

Широка потрошња - ЈТ/ДУТ

kWh

56000 kWh

Јединична цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(без ПДВ-а)

УКУПНО:

НАПОМЕНА: Имајући у виду да се ради о снабдевању електричном енергијом, чији се обим и
потрошња не може прецизно утврдити за све време време трајања уговора, то је на основу потрошње из
претходних година извршена процена оквирних потреба Наручиоца.
ПОНУЂАЧ
Место и датум
_______________

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеноглица
____________________________
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Образац 5.9. - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

Назив и седиште понуђача:_________________________________________________________________
Адреса седишта понуђача: _________________________________________________________________

Овлашћујемо____________________________________из______________Ул.______________________
бр. ___________ број личне карте ______________ издате од_________________ да присуствује
отварању понуда у поступку Набавке електричне енергије за потребе ПУ „Наша радост“ Лучани, редни
број 3/20.
Све његове изјаве дате у Записнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости прихватамо.
Овлашћење важи до окончања посупка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

ПОНУЂАЧ
Место и датум
_______________

Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеноглица
____________________________
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