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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15
и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник
РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 04 бр. 404-44 од 25.05.2020. године и
Решења о образовању комисије 04 бр. 404-44-1 од 25.05.2020. год, припремљена је
конкурсна документација за јавну набавку добара - Електрична енергија за потребе
Општинске управе Прибој, ЈНМВ бр. 3/20.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општинска управа општине Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број: 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе
2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности
сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.
3. Предмет јавне набавке: добра - Електрична енергија за потребе Општинске
управе Прибој, у складу са Прилогом 1, који је саставни део ове конкурсне
документације.
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о
јавној набавци.
5. Контакт: Марко Јањушевић, лиценц. менаџер ел. ефикасности и Огњенка
Удовичић, службеник за јавне набавке, е-mail: nabavke@priboj.rs.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:
 Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој.
Назив и ознака из општег речника набавке:
 09310000 – електрична енергија
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
III
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

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.
Снабдевач је потпуно балансно одговоран за свако место примопредаје купцу (наручиоцу).
2. Врста продаје
Стална и гарантована.
3. Техничке карактеристике
У складу са Уредбом о условима испоруке и снабдевања електичном енергијом ("Сл. гласник
РС" бр. 63/2013) и у складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне
енергије ("Сл. гласник РС" бр. 120/2012 и 120/2014).
4. Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу Законом о енергетици ("Сл.
гласник РС" 145/2014 и 95/2018 – др.закон), са Правилником о раду преносног система
("Сл.гласник РС" бр.79/2014) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом ("Сл. гласник РС" бр.63/2013), односно у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу испоруку и квалитет електричне енергије.
5. Период испоруке:
У периоду од годину дана (365 календарских дана), почев од дана закључења уговора до
истека последњег дана рока важења уговора, од 00:00 h-24:00 h.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговора од стране обе уговорне стране.У случају
промене снадбевача, уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре промене
снадбевача и важи наредних 12 месеци, односно до реализације уговорене вредности, у
зависности од тога шта пре наступи.
6. Процена потрошње електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошене
количине наручиоца (купца) на местима примопредаје (мерна места) током периода
снабдевања. Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период јануар
2019 – јануар 2020. године из Прилога 1, који је саставни део уговора и конкурсне
документације.
7. Место испоруке добара:
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 техничке спецификације (Прилог 1).
Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико се укажу
потребе да користе и додатне објекте, о чему ће писмено обавестити снабдевача и извршити
измену уговора у складу са Законом о јавним набавкама.
Конкурсна документација за ЈН МВ бр.3/20

4

8. Начин и услови плаћања:
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, у законском року од 45 дана од дана пријема
рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама (''Сл. гласник РС'' бр. 119/12), односно у текућем месецу за претходни
месец, а по пријему рачуна за испоручене количине електричне енергије коју испоставља
добављач на основу документа којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач)
потврђују испоручене количине електричне енергије.
Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.
Напомена: Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне
локације, уколико у свом пословању стекне право да користи и додатне објекте.
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од
стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће уколико му
буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом
188. став 3. 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
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1) Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе
заједничке понуде.
2) Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона).

Доказ:
Правна лица:
1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
2. 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.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови
групе заједничке понуде.
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3) Услов: 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).

Доказ:
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе;
- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ подносилац
понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе заједничке понуде.
Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази
за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе
приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.
4) Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона).

Доказ:
Фотокопија лиценце Агенције за енергетику Владе Републике Србије за снабдевање
електричном енергијом на тржишту електричне енергије и потврда исте Агенције да је та
лиценца важећа, или адекватан документ уколико је таква дозвола предвиђена прописима
државе у којој је седиште понуђача.
5) Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ:
Потписан и оверен образац „Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона“ (образац
XIII).
Овај образац подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови
групе.
Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ које понуђач мора да испуњава сходно члану 76. Закона о
јавним набавкама.
1. Пословни капацитет
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.
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Доказ:
-

Потврда (уверење) оператора преносног система да је понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду у предходне две
године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
обавио минимум једну трансакције.

Напомена: Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије
достављају и члан групе и подизвођач ако им је поверено извршење дела предметне јавне
набавке.
В) ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова из става А може се доказивати достављањем наведених
доказа ИЛИ достављањем Изјаве понуђача (члана групе) о испуњавању обавезних
услова- образац X, односно, образац XI - Изјаве подизвођача о испуњавању обавезних
услова (ако понуђач наступа са подизвођачем).
2. Документација којом се доказује испуњеност додатног услова из става Б) се доставља
уз понуду.
3. Наручилац може, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да затражи да
достави копију захтеваних доказа а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
4. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
5. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова, већ само да наведе где се у регистру понуђача могу проверити
подаци о понуђачу.
6. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
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 документ, осим уколико подноси
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
7. 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.
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8. 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.
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности - Електрична
енергија за потребе Општинске управе Прибој је најнижа понуђена цена (без ПДВ-а).
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену уговор ће бити додељен
жребањем.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. О поступку жребања
водиће се записник. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења
путем жреба.
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Језик
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.
Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски
језик и оверени од стране судског тумача.
2. Упутство о начину попуњавања образаца
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним
словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање
графитном оловком, свако белење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од
стране понуђача.
У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“ бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
3. Обавезна садржина понуде
 VII Образац понуде
У обрасцу понуде под 1) уписати назив понуђача и све податке о понуђачу; под 2) заокружити
понуђени одговор А или Б или В у вези са наступом понуђача; под 3) и 4) уписати податке о
подизвођачу односно члану групе; под 5) попунити образац Опис предмета набавке: попунити
рок важења понуде и укупну цену добара, са и без ПДВ-а.
Уколико понуђач наступа са заједничком понудом, потребно је доставити и “Споразум
чланова групе“.
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 VIII Образац структуре цене
Цене у обрасцу структуре се исказују у динарима (без и са ПДВ-ом).
 IХ Модел уговора
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно
овлашћени члан групе понуђача је дужан да Модел уговора попуни и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са Моделом уговора.
У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из групе
понуђача.
Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у понуди.







Х Образац изјавe понуђача (члана групе) о испуњавању обавезних услова
XI Образац изјавe подизвођача о испуњавању обавезних услова
ХII Образац изјаве о независној понуди
ХIII Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
XIV Образац трошковa припреме понуде
Фотокопија лиценце Агенције за енергетику Владе Републике Србије за
снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне енергије и потврда
исте Агенције да је та лиценца важећа, или адекватан документ уколико је таква
дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште понуђача.
 Документација којом се доказује испуњеност додатног услова из прилога IV.став Б)
Додатни услови које понуђач мора да испуни сходно чл. 76. ЗЈН.
 Изјава на меморандуму понуђача потписана од стране одговорног лица понуђача
којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку
јавне набавке поступити у складу са чл.141. став 5. Закона о енергетици, односно да
ће одмах по потписивању уговора закључити:
 уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен;
 уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца;

 Прилог 1 са информацијама о локацији, показатељима потрошње, месечном и
укупном количином енергије појединачно за свако мерно место.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до 02.06.2020.
год. (уторак) до 12,00 на адресу Општинска управа Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој,
са назнаком НЕ ОТВАРАТИ - понуда за набавку електричне енергије, ЈН МВ бр.3/20.
На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде. У случају
подношења заједничке понуде на полеђини коверте уписати назив и адресу свих чланова.
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4.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
4.2.

Подношење понуде са подизвођачем

Ако понуђач у Обрасцу понуде наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на подизвођаче.
Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. Закона. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног понуђача.
Подизвођачи не могу да испуњавају додатне услове уместо понуђача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној
документацији, осим у случајевима прописаним Законом.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као
подизвођач у другој понуди.
Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној
набавци.
Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као
учесник у заједничкој понуди, у истој јавној набавци.
4.3.

Подношење заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је “Споразум чланова групе“ којим се понуђачи из групе
понуђача 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 од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке понуда групе понуђача
биће одбијена као неприхватљива.
Пожељно је да споразум чланова групе садржи и податке о:
1)
2)

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
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3)
4)

понуђачу који ће издати рачун;
рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а
додатне услове испуњавају и доказују заједно.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуда 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.
У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена у
динарском износу (без ПДВ-а), а не у процентима. Уз измену (допуну) понуде морају се
доставити нови одговарајући обрасци који прате измену (допуну).
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити у затвореној коверти на адресу
наручиоца Општинска управа Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој до 02.06.2020. год. до
12,00 часова са назнаком:
„Измена понуде за набавку електричне енергије,ЈН МВ бр.3/20- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за набавку електричне енергије, ЈН МВ бр.3/20- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за набавку електричне енергије, ЈН МВ бр.3/20- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за набавку електричне енергије, ЈН МВ бр.3/20 - 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.
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ
РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ
ПОНУДЕ
7.1 Начин и рок плаћања се врши уплатом на рачун снабдевача, у законском року од
45 дана од дана пријема рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Сл. гласник РС'' бр. 119/12), односно у
текућем месецу за претходни месец, а по пријему рачуна за испоручене количине
електричне енергије коју испоставља снабдевач на основу документа којим купац и
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снабдевач потврђују испоручене количине електричне енергије. Авансно плаћање није
дозвољено.
7.2. Период испоруке добара: у периоду од годину дана (365 календарских дана),
почев од дана закључења уговора до истека последњег дана рока важења уговора, од
00:00 h-24:00 часа;
7.3 Место испоруке добара: сва мерна места наведена у Прилогу 1, који је саставни
део уговора и конкурсне документације.
Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико се
укажу потребе да користи и додатне објекте, о чему ће писмено обавестити продаваца и
извршити измену уговора у складу са Законом о јавним набавкама.
7.4. 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.
7.5. Рекламација – У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке
добара, као и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије, Наручилац има
право да у року од 8 (осам) дана од дана пријема рачуна поднесе приговор понуђачу.
Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора одлучи о
приговору Наручиоца.
7.6 Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Као средство обезбеђења понуђач, коме буде додељен уговор, у тренутку закључења
уговора подноси бланко соло меницу, која ће бити са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа
„по виђењу“, менично овлашћење којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа
од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а и копију катрона депонованих потписа.
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.
Меница мора бити регистрована у регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
Понуђач мора да достави и копију захтева за регистрацију менице, који је оверен од стране
пословне банке Понуђача.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.
У случају реализације менице, Понуђач је дужан да, без одлагања, достави Наручиоцу нову
бланко соло меницу, са одговарајућим доказима.
7.7 Други захтеви:
Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. став 5. Закона о
енергетици.
Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано:
"Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевачем, пре отпочињања снабдевања
снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:
- уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
- уговор којим преузима целокупну балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца".
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Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чл.141. став 5.
Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
- уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
- уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца;
Понуђена
добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца, према
спецификацији и техничким карактеристикама набавке.
8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока
подношење понуда дана 02.06.2020. год. (уторак) у 12,15 часова у просторијама Општинске
управе Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, у присуству чланова комисије за предметну
јавну набавку.
У поступку отварања понуда
представници подносилаца понуда.

могу

активно

учествовати

само

овлашћени

9. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима без и са ПДВ-ом.
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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ПОДИЗВОЂАЧЕ

СТАВЉА
ЊИХОВЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
11. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим
позитивним прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим је на
поверљивост утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком „пов“)
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Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве подносилац
понуде означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ул. 12.
јануар бр. 108, 31 330 Прибој или електронске поште на e-mail: nabavke@priboj.rs тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор 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 МВ бр. 3/20".
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 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.
13. 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 (чл. 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.
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14. 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 ЗАПOШЉАВАЊУ, 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 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs .
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или
прецрта) и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:
- уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ изражен словима
сматраће се тачним;
- 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.
17. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
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Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од предходне три (3) године.
Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и конкурсном
документацијом.
18. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана
отварања понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана
доношења.
19. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, Општинска управа Прибој, ул. 12. јануар
бр. 108, 31 330 Прибој а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: nabavke@priboj.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико ЗЈН 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 и на својој интернет страници, најкасније у року од два
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 седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63.
ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
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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
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН. или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
објављивања одлуке 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 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. Захтев за
заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1.
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2.
назив и адресу наручиоца;
3.
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4.
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5.
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6.
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7.
потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН 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. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара;
(4)
број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општина Прибој, ул. 12.јануар бр.5, ЈН МВ бр.3/20;
(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, или
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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), или
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. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 160. ЗЈН.
23.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.У случају да
је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.Ако
изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац задржава право
да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени комисије друга на ранг
листи.
24.

ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних 6
месеци.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VII

Понуда бр ____од____ .2019. год. за ЈН МВ бр.3/20 - Електрична енергија за потребе
Општинске управе Прибој
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Седиште (општина и адреса) понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Телефон:
Телефакс:
e-mail:
Име особе за контакт:
Текући рачун понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

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.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име лица 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 они понуђачи
који подносе заједничку понуду. 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.

Конкурсна документација за ЈН МВ бр.3/20

22

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Електрична енергија за потребе Општинске управе

Прибој
Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
Начин, рок и услови плаћања:

Уплатом на рачун снабдевача, у законском
року од 45 дана од дана пријема рачуна, у
складу са Законом о роковима измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним
трансакцијама (''Сл. гласник РС'' бр. 119/12),
односно у текућем месецу за претходни
месец, а по пријему рачуна за испоручене
количине
електричне
енергије
коју
испоставља добављач на основу документа
којим купац и снабдевач потврђују
испоручене количине електричне енергије.
Авансно плаћање није дозвољено.

Рок важења понуде
(минимум 60 дана од дана
отварања понуде)

_______________дана

НАПОМЕНА:
Образац понуде понуђач мора да попунин 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 сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити и потписати образац понуде.
ПОНУЂАЧ
Место и датум
Потпис овлашћеног лица
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој

VIII

Предмет набавке

Јед.
мере

Процењене
количине

Јед.цена
без ПДВа

1.

2.

3.

4.

Електрична енергија
категорија потрошње
на ниском напону и
широке потрошње

kWh

ВТ

180.000

НТ

30.000

ЈТ

40.000

Јед.цена са
ПДВ-ом
5.

Укупна цена
без ПДВ-а,
за
процењене
количине
6. (3х4)

Укупна цена
са ПДВ-ом,
за
процењене
количине
7. (3х5)

Укупно без ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку ставку;
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку ставку;
 у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 3.);
 у колони 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваку ставку и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама
(које су наведене уколони 3.);
Напомена: У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити и
све трошкове које има у реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну
набавку. У понуђену цену за активну електричну енергију су урачунати и трошкови
балансирања, а нису урачунати трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије, трошкови услуге приступа и коришћења преносног и
дистрибутивног система, акциза за ел. енергију и порез на додату вредност, који се
обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који
испоставља снабдевач.

Датум,__________2020.г.

Понуђач
____________________
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IX

МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци
Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој, ЈН МВ бр.3/20

Закључен дана ______________између:
1. Општинска управа општине Прибоj са седиштем у ул.12. јануар бр. 108, Прибоj,
ПИБ 101207254, кога заступа начелник Ђорђе Дујовић, дипл.правник, у даљем
тексту: Наручилац (Купац).
2. Предузеће_________________ са седиштем у _______________________________
ул.________, ПИБ_____________________, мат.бр.___________________, рачун
бр.___________________________ отворен код _____________________.
кога заступа____________________у даљем тексту: Понуђач (Снабдевач).
Уколико понуђач подноси заједничку понуду (група понуђача) - унети податке за
сваког члана групе понуђача:
1. Предузеће____________________са седиштем у ___________________
ул.____,ПИБ ___________________________ , мат.бр._____________, рачун бр.
отворен код ________________________
кога заступа ____________________у даљем тексту:Понуђач (Снабдевач).
2. Предузеће____________________са седиштем у ___________________
ул.____,ПИБ ___________________________ , мат.бр._____________, рачун бр.
отворен код ________________________
кога заступа ____________________у даљем тексту:Понуђач (Снабдевач).

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1.
да је Наручилац у складу са чланом 39. и 62. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак jавне набавке мале
вредности, чији су предмет добра - Електрична енергија за потребе Општинске управе
Прибој, ЈН МВ бр.3 /20;
2.
2020.

да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр._____од _
године (број уписује Наручилац) прихватио цену Снабдевача од
динара без ПДВ-а;

3.
да је Снабдевач доставио Наручиоцу Споразум бр.
од
2020.
године потписан и оверен од стране свих чланова групе понуђача, којим је
овлашћен за закључивање уговора са Наручиоцем;
4.

да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун
отворен код пословне банке
.
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Предмет уговора
Члан 2.
Снабдевач се обавезује да Купцу изврши испоруку електричне енергије са потпуним
снабдевањем и балансирањем, а Купац да преузме и плати електричну енергију испоручену у
количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом
Снабдевача бр. __________ од ________2020. године (број уписује наручилац), у свему у складу са
свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 3.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије извршиће 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,
од 00:00 h до 24:00 h;
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 (Прилог 1);
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.
Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh за Наручиоца
изврши, по цени зависно од категорије потрошње и која на дан закључења уговора износи:

Предмет набавке

Јед.
мере

Процењене
количине

Јед.цена
без ПДВа

1.

2.

3.

4.
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Јед.цена са
ПДВ-ом
5.

Укупна цена
без ПДВ-а,
за
процењене
количине
6. (3х4)

Укупна цена
са ПДВ-ом,
за
процењене
количине
7. (3х5)
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Електрична енергија
категорија потрошње на
ниском напону и
широке потрошње

kWh

ВТ

180.000

НТ

30.000

ЈТ

40.000

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.
Место испоруке
Члан 7.
Места испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
широке потрошње из Прилога 1.
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 дистрибутивног 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 и информације из члана 144. Закона о
енергетици.
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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.
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.
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.
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 11.
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим
уговором.
Уколико Снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће уновчити
средство финансијског обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име доброг извршења посла.
Члан 12.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о
раскиду уговора.
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских
субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици
Србији.
Након закључења овог Уговора, уговорне стране могу без спровођења поступка јавне набавке,
закључити анекс уговора, ради повећања обима предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
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повећати за максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама.
Члан 14.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 15.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи 12 месеци од дана потписивања
Уговора.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 примерка.
Снабдевач

За КУПЦА
Ђорђе Дујовић, дипл.правник
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Изјава
понуђача о испуњавању обавезних услова

Х

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач (члан групе)
из
(навести назив понуђача-члана групе)
у поступку јавне набавке мале вредности - Електрична енергија за потребе
Општинске управе Прибој, ЈН МВ бр.3/20, испуњава све услове из члана 75. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то


Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;



Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;



Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

датум,

2020. год.

ПОТПИС
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ
(овлашћеног лица члана групе)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Образац копирати у
потребном броју примерака у случају подношења заједничке понуде.
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ХI

Изјава
подизвођача о испуњавању обавезних услова
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач

из
(навести назив подизвођача)

у поступку јавне набавке мале вредности - Електрична енергија за потребе
Општинске управе Прибој, ЈН МВ бр.3/20, испуњава све услове из члана 75. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
 Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

датум,

2020. год.
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ХII

Изјава о независној понуди

У складу са чланом 26. Закона_________________________________ ,
(назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добара- Електрична енергија за потребе Општинске
управе Прибој, ЈН МВ бр.3/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

За Понуђача
(датум)

(име и презиме овлашћеног лица)
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди,наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења
заједничке понуде.
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Изјава о поштовању обавеза

XIII

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона,

,
(назив понуђача)

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача), дајем следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач
при састављању понуде
за
(назив понуђача)
јавну набавку добара - Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој, ЈН МВ
бр.3/20, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

За Понуђача
(датум)

(име и презиме овлашћеног лица)
___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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XIV

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, ____________________________________________
(назив понуђача)

понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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.
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R. B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Adresa mernog mesta
Poslovni prostor - 12. januara 112
Poslovni prostor - 12. januara 108
Poslovni prostor - 12. januara 110
Kancelarija "LER" - 12. januar 5
Kancelarija za mlade - Limska bb
MUP Vatrogasni dom - Limska
SO Priboj - 12. januar 0
Pumpa za vodu Čitluk
Direkcija za izgradnju grada
Direkcija za izgradnju grada
Direkcija za izgradnju grada
Opštinska uprava - 29. oktobar bb
Kancelarija u zgradi "Autograna"

Merno mesto
5018478201
5018478210
5018478236
5019321802
5023206201
5022810563
5018464677
5018567956
5018614377
5046662123
5062088429
5095541722
5018464740

Grupa potrošnje
Široka potrošnja - jednotarifni
Široka potrošnja - jednotarifni
Široka potrošnja - jednotarifni
Potrošnja na n. n. - dvotarifno
Potrošnja na n. n. - dvotarifno
Široka potrošnja - dvotarifni
Potrošnja na n. n. - dvotarifno
Široka potrošnja - jednotarifni
Široka potrošnja - jednotarifni
Široka potrošnja - jednotarifni
Široka potrošnja - dvotarifni
Široka potrošnja - dvotarifni
Potrošnja na n. n. - dvotarifno

I
1.666
885
225
6.564
5.761
1.400
6.840
120
1.600
60
1.200
1.000
8.469

II
1.248
797
200
4.558
4.138
850
5.600
120
1.600
60
1.200
1.000
5.812

III
1.231
714
229
3.303
4.064
656
4.860
120
1.600
60
1.200
1.000
5.422

IV
1.005
727
225
2.230
3.377
611
3.980
120
1.600
60
1.200
1.000
2.491

V
879
830
214
1.489
2.622
630
4.960
120
1.600
60
1.200
1.000
1.730

VI
109
210
343
255
601
795
2.820
120
1.600
60
1.200
1.000
366

VII
131
352
375
251
484
1.220
2.560
120
1.600
60
1.200
1.000
357

VIII
125
334
566
235
444
1.495
2.800
120
1.600
60
1.200
1.000
350

XI

X

XI

297
485
663
327
577
1.639
3.000
120
1.600
60
1.200
1.000
390

928
846
930
1.948
2.064
1.614
5.260
120
1.600
60
1.200
1.000
1.429

823
632
756
2.532
2.837
1.440
5.160
120
1.600
60
1.200
1.000
5.046

UKUPNA MESEČNA POTROŠNJA (kWh): 35.790 27.183 24.459 18.626 17.334

9.479

9.710

10.329

11.358

18.999

23.206

32.345

UKUPNA GODIŠNJA POTROŠNJA (kWh):

238.818

Napomena: Odgovorno lice ponuđača dužno je da parafira ovu tabelu kao dokaz da je upoznat sa potrošnjom električne energije na osnovu predviđenih mernih mesta.

Datum: _____________________

M.P.

Potpis ovlašćenog lica
____________________________________

XII
1.394
905
502
5.244
3.790
1.308
7.440
120
1.600
60
1.200
1.000
7.782

