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I

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Наручилац
Економско-трговинска школа Бечеј, ул. Браће Тан бр. 1, Бечеј позива све заинтересоване понуђаче
да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом.
2. Предмет јавне набавке
Набавка електричне енергије, број 1/18
Шифра из општег речника набавке:

09310000.

Процењена вредност јавне набавке :
916.666,67 динара без ПДВ-а.
1.100.000,00 динара са ПДВ-ом.
3. Подаци о наручиоцу и врста поступка јавне набавке
Економско-трговинска школа Бечеј, ул. Браће Тан бр. 1, Бечеј (у даљем тексту Наручилац),
спроводи јавну набавку - Набавка електричне енергије, број 1/18. Предметна јавна набавка је
набавка мале вредности, није обликована по партијама и спроводи се у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) .
Интернет адреса наручиоца: www.ets-becej.edu.rs.
4. Рок и начин подношења понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.02.2018. године
до 09:30 часова на адресу: Економско-трговинска школа Бечеј, ул. Браће Тан бр. 1, 21220 Бечеј
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на
његов захтев, издати потврду о пријему. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за
подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин
који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења. По
истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће
понуђач на коверти назначити следеће:
“Н
Набавка електричне енергије, број 1/18- НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи свој
тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Било би пожељно да понуда буде повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани, чланом 87. став 4.
Законом о јавним набавкама.
5. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 19.02.2018. у 10:00 часова, на адреси наручиоца. Пре почетка
поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања
понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење
за учешће у поступку јавног отварања понуда.
6. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. У случају да у набавци учествују
паушални обвезници критеријум ће бити крајња најнижа понуђана цена, односно цена са ПДВ-ом.
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7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 7 дана од дана
јавног отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног
доношења.
8. Лице за контакт: У периоду одређеном за припрему и достављање понуда , за све додатне
информације заинтересовани се могу обратити Јелени Сандић, info@ets-becej.edu.rs
II

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Обавезна садржина понуде
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
Образац
бр.
1
2

Обавезни

документи

Попуњен образац понуде са техничким спецификацијама и изјавом о
прихватању услова из конкурсне документације, Образац 1
Попуњени, потписани и оверени општи подаци (за понуђача, подизвођача
и/или члана групе), Образац 2

3

Потписан и оверен Образац за оцену испуњености услова из чл. 75. Закона
о јавним набавкама и докази испуњености тих услова, Образац 3

4

Потписана и оверена Изјава о испуњености законских услова, Образац 4

5

Попуњен, потписан и оверен Модел уговора, Образац 5

6

Попуњен образац о независној понуди, Образац 6

7

Попуњен образац трошкова припреме понуде, Образац 7
Попуњена Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона,
Образац 8
Изјава о финансијској гаранцији, Образац 9
Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне
енергије
Изјаву на свом меморандуму да ће закључити уговоре у складу са чланом
141.став 5. Закона о енергетици

8
9.
10.
11.

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део,
понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији.
4. Понуда са варијантама
Забрањено је подношење понуде са варијантама.
5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. Подизвођач
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у
конкурсној документацији) означи да наступа са подизвођачем.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) 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 обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
7. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (Образац 1. у конкурсној документацији)
представник понуђача ће означити да се ради о заједничкој понуди.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не
одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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)
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4)
понуђачу који ће издати рачун;
5)
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
8. Додатни захтеви
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди, укупна и јединична, морају бити исказане у динарим. Јединична цена наведена у
понуди је коначна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним.
10. Начин означавања поверљивих података у понуди
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде. Наручилац ће чувати као пословну
тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Понуђач може тражити у писаном облику од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде. Питања
упутити на адресу: Економско-трговинске школа Бечеј, Браће Тан бр.1 , 21220 Бечеј, уз напомену
"Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈНМВ
број 1/18“" или на маил адресу: info@ets-becej.edu.rs
Наручилац је дужан да заинтересованом понуђачу у року од три дана од дана пријема захтева
достави одговор у писаном облику и да ту информацију објави на Порталу јавних набавки.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чл. 20. ЗЈН.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
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12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања
понуда и вршити контрола код понуђача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и
контролу (увид) код понуђача пре доношења одлуке о додели уговора.
13. Критеријум за избор најповољније понуде
У предметном поступку јавне набавке радова критеријум за оцењивање понуде је критеријум
најниже понуђене цене у складу са чл. 85 Закона.
14. Рок за закључење уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен
уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
15. Закључење уговора
Потписивање уговора ће се обавити након доношења одлуке о додели уговора и истека рока за
достављање Захтева за заштиту права понуђача.
У случају пријема Захтева за заштиту права понуђача од неког учесника у поступку јавне набавке,
потписивање уговора ће се обавити након добијања правоснажног решења по захтеву.
16. Захтев за заштиту права
Понуђач, који је учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права повређена,
може уложити захтев за заштиту права у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране наручиоца у
поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку најкасније три дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. Копију захтева за заштиту
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
два дана од пријема захтева за заштиту права.
Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од
60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 840-742221843-57, Републичка
административна такса за јавну набавку број ЈНМВ 1/18, прималац уплате: буџет Републике
Србије. Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе.
17. РАЗМАТРАЊЕ ПОНУДА
Наручилац ће узети у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати благовременом
ако је наручиоцу достављена у року предвиђеном у позиву за достављање понуда, лично или
препорученом поштом. Понуде које нису достављене наручиоцу до наведеног крајњег рока
достављања сматраће се неблаговременим и наручилац ће их по окончању поступка јавног
отварања понуда неотворене вратити понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Наручилац ће као неисправне одбити понуде које су благовремено предате, а за које је после
отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да не испуњавају потпуно све захтеве из
конкурсне документације.
Наручилац ће као неодговарајуће одбити понуде које су благовремено предате, а за које се после
отварања понуда на основу прегледа и оцене утврди да не одговарају потпуно свим техничким
спецификацијама.
Наручилац ће као неприхватљиве одбити понуде које су благовремено предате, а за које је после
отварања понуда на основу прегледа и оцене утврђено да условљава права наручиоца, да не
одговарају потпуно свим критеријумима, условима и евентуалним квалификационим захтевима.
Разматраће се само благовремене и исправне понуде.
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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
његовог подизвођача, након чега ће извршити стручну оцену понуда.
Ако се у фази стручне оцене понуда, након увида код понуђача односно његовог подизвођача
утврди да понуђач не испуњава техничке услове из конкурсне документације наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

Преглед мерних места Економско-трговинске школе Бечеј која су обухваћена
овом јавном набавком:
Редни Адреса мерног места, ЕД
број
број:

Категорија,
Одобрена
снага

1

Ниски напон
TG4/4,

Економска школа, Браће
Тан 1, Бечеј

Просечна
потрошња за
један месец
висока тарифа
4668 ВТ kWh

Просечна
потрошња за
један месец
ниска тарифа
919 НТ kWh

80

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

Образац бр. 1

Набавка електричне енергије за потребе Економско-трговинске школе у Бечеју
ЈНМВ 1/18

Понуда бр. _________од ____________________

Назив понуђача:

_________________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________
Понуду дајем (означити):
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самостално

са подизвођачем

као заједничку понуду

Набавка електричне енергије са балансирањем:
Ниски напон ТГ4/4 - Активна ВТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а;
Ниски напон ТГ4/4 - Активна НТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а;

Испорука електричне енергије са балансирањем

Обрач
.велич
ина

1

2

Оквирна
потрош
ња за 12
месеци
за ЕТШ
Бечеј
3

Ниски напон ТГ4/4 - Активна ВТ

kWh

56014

Ниски напон ТГ4/4 - Активна НТ

kWh

11030

Јединична
цена без ПДВа

Укупна цена
без ПДВ-а

4

5 (3*4)

Остало
Укупно:

2. 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".
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа 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".
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођача електричне енергије.
5. Рок и начин плаћања:
Рок плаћања је до _________ у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна)
за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач (Снабдевач) на основу
документа којим наручилац (Купац) и добављач (Снабдевач) потврђују испоручене количине
електричне енергије.

Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда.

ИЗЈАВА:
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације. Сагласан сам
да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.
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Датум и место:

МП

Потпис овлашћеног лица:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Табела I
Редни
број

1

2

Врста трошкова

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВом

Учешће у укупној
цени (%)

Електрична енергија
са балансирањем –
Ниски напон Тг4/4
Активна ВТ (Укупна
цена за
__________ Kwh)
Електрична енергија
са балансирањем
Ниски напон ТГ4/4Активна НТ (Укупна
цена за ___________
Kwh)
100

УКУПНО:

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као
ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

СТРУКТУРУ

У одељку "Остало" наводе се трошкови који нису приказани у претходним ставкама, сваки посебно,
као и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.
У __________________ дана ___________2018.год.
Структуру цене дао:
М.П.
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____________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

Образац 2.

ОПШТИ ПОДАЦИ
Понуђача
Подизвођача
Члана групе понуђача

(означити)

Назив

Седиште и адреса

Матични број понуђача

ПИБ

ПДВ број

Текући рачун и назив банке

Е-маил

Телефон

Телефакс

Одоговорно лице

Особа за контакт

Датум:

Потпис овлашћеног лица

Место:

М.П.

(име, презиме и функција)

_____________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју копија
НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача
која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.
НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.

Образац 3.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН
И ДОКАЗИ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА

Понуђача
Подизвођача
Члана групе понуђача
Име/назив :
_________________________________________________________________________
Р.Бр.
1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Регистрован
код
надлежног
органа,
односно уписан у одговарајући регистар.

ДОКАЗИ
Извод из Агенције за привредне регистре ,
односно извод из регистра надлежног органа
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Испуњеност
услова

Да
Не

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против Потврде надлежног суда
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
Да му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у Потврда Агенције за привредне регистре или
време објављивања односно слања позива потврде привредног суда и прекршајног суда
за подношење понуда;
Да је измирио доспеле порезе, доприносе
Потврде надлежног пореског органа и
и друге јавне дажбине у складу са
организације
за
обавезно
социјално
прописима Републике Србије или стране
осигурање или потврде надлежног органа да
државе када има седиште на њеној
се понуђач налази у поступку приватизације
територији;
Важећа дозвола за обављање делатности
која представља предмет конкретне јавне
Посебно се доставља
набавке
Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
Извештај о бонитету за јавне набавке Образац БОН-ЈН а за привредне субјекте који
воде пословне књиге по систему простог
књиговодства биланс успеха, порески биланс
Неопходан финансијски капацитет –
и пореска пријава, потврда пословне банке о
претходне године остварио укупне
оствареном укупном промету на пословном –
пословне приходе вредности минимум у
текућем рачуну. Привредни субјект који није у
износу набавке
обавези да утврђује финансијски резултат
пословања (паушалац) доставља потврду
пословне банке о стварном укупном промету
на пословном – текућем рачуну.
Неопходан пословни капацитет –да је у
претходне три године реализовао минимум Минимум 1 уговор у вредности од 500.000,00
један уговор од минимум 500.000,00 дин. и фактуре са пратећом документацијом
динара за исте или сличне услуге
Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:
Испуњава техничке услове за реализацију
Изјава понуђача потписана и оверена
предметне јавне набавке
печатом, да поседује адекватну опрему
Довољан кадровски капацитет – да има
најмање
три
запослена
лица
на
предметним пословима .
Датум и место:

Радна књижица/уговор
ангажовању
МП

о

раду/уговор

о

Да
Не

Да
Не
Да
Не
/

Да
Не

Да
Не
Да
Не
Да
Не

Потпис овлашћеног лица:

(име, презиме и функција)

Осим давања Изјаве о испуњавању услова прописаних чл. 75. и 76. ЗЈН у оквиру Обрасца 3. И
Обрасца 4. Понуђач је дужан да у понуди достави следећу лиценцу:
1) Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије
издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа или
адекватан докуменат предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште
(чл.75.ст.1. тач 5. Закона).
Наручилац задржава право да након отварања понуда, а пре доношења Одлуке о додели уговора,
захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавне набавке оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова, у складу са чланом 79.став 2. Закона о ЈН.
Такође, У понуди понуђач је дужан да приложи

Набавка електричне енергије, број 1/18 11/23

2) изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену
печатом на основу следећег:
Чланом 141. став 5. Закона о енергетици прописано је;
"Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања
снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:
1. Уговор о приступу систему са оператором на који је објекат крајњег купца прикључен,
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца "
Понуђач је дужан 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 поступати 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 на који је објекат крајњег купца прикључен,
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца "

Упутство о начину доказивања испуњености услова
На основу чл. 77. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Понуђач као доказ о испуњавању услова прописаних чл. 75. и 76. ЗЈН може уместо доказа
наведених у обрасцу бр.3 доставити „ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА“ , дату
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве чини саставни део
конкурсне документације.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално образац изјаве оверава овлашћено
лице понуђача .
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Уколико понуду подноси група понуђача образац изјаве оверава овлашћени преставник
понуђача.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве дат у прилогу ископирати и
потписују се изјаве од стране и понуђача и подизвођача.

Образац 4.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА

1

ПОНУЂАЧА

2

ПОДИЗВОЂАЧА

3

ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(означити)

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо све обавезне услове из члана 75. Став 1. Тачка 1-4 Закона о ЈН као и додатне
услове из члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012, 45/2015 и
68/2015), а који су наведени у Обрасцу број 3., за учешће у јавној набавци - Набавка
електричне енергије, број 1/18 , Шифра 09310000.

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

(име, презиме и функција)

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 5.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује да
је сагласан са садржином модела уговора.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ БЕЧЕЈ
ЈНМВ 1/18
Закључен у Бечеју, дана

између:
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1. Економско-трговинске школе Бечеј, Браће Тан бр.1, Бечеј, ПИБ 100737822, матични број
08114099, коју заступа директорка школе Гордана Ковачев, дипл. економиста, у даљем тексту
Наручилац
2. _____________________________________________________, ПИБ ______________,
матични број __________________, текући рачун
_____________________, које заступа
_____________________________,
у
даљем
тексту
Продавац,
који
наступа
са
_________________________________________________________________________________
као
чланом групе/ подизвођачем.
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу Одлуке о покретању поступка, број 56/2018
од 09.02.2018. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности, Набавка електричне
енергије, као и да је Понуђач доставио најповољнију понуду, која у потпуности одговара захтевима
конкурсне документације, која чини саставни део овог уговора, те је Наручилац на основу понуде
Понуђач и Одлуке о додели уговора број //////// од ////////////// изабрао Понуђача за набавку добара,
које су предмет цитиране набавке, а на основу које се овај уговор закључује.
Члан 2.
Закључењем овог уговора Снабдевач ____________ се обавезује да за потребе Наручиоца,
Економско-трговинске школе Бечеј, изврши испоруку електричне енергије са потпуним
снабдевањем и балансирањем, у периоду од дана закључења уговора, односно
________________, до 01.03.2019. године, од 00:00 до 24:00, а према спецификацији садржаног у
конкурсној документацији број 1/17 и у понуди Снабдевача бр____ од______2018 године.

Члан 3.

3.1 Документа:
Позив за подношење понуда од 09.02.2018. године.
Понуда Снабдевача брoj ___________од ______.______ 2018. године .
Конкурсна документација број 1/18.
Споразум о заједничком извршењу набавке оверен и потписан од стране овлашћених лица свих
чланова групе понуђача (напомена: овај став ће бити наведен у случају избора заједничке понуде).
3.2. Важност докумената
Документа наведена у претходној тачки су саставни део овог Уговора;
У случају сукоба одредби пратећих докумената, предност има овај Уговор;
Предмет уговора
Члан 4.
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 __________2018. године, у свему у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 5.
Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.
Капацитет испоруке: јединична цена по кwh на бази месечних дијаграма потрошње.
Период испоруке: од дана закључења уговора, односно ________________, до 01.03.2018. године од
00:00 до 24:00 према централно-европском времену
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца.
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД
(прилог 1. који је саставни део овог Уговора).
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Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са
Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система
(''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта
електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду преносног
система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр.3/12 од
18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке
електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који
регулишу испоруку електричне енергије.
Обрачун, фактурисање и плаћање
Члан 6.
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од првог
календарског дана у месецу и траје до првог календарског дана у наредном месецу.
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању обрачунских
мерних места добијених од стране оператора преносног система односно оператора дистрибутивног
система.
У случају промене снабдевача Купца (у току уговореног периода до 60 дана из члана 2. овог
уговора), Продавац се обавезује да оператору система поднесе захтев за очитавање потрошње за
сва мерна места Купца до тренутка промене снабдевача, у складу са позитивним прописима
Републике Србије.
Обрачунска величина која се користе за фактурисање испоручене електричне енергије је:
- активна енергија (kWh)
Обрачунска величина која се користи за фактурисање накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије је:
активна енергија (kWh)
Цена
Члан 7.
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:
Ниски напон ТГ4/4 - Активна ВТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а;
Ниски напон ТГ4/4 - Активна НТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а;
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за
пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.
Трошкове из става 2 овог члана, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца,
на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ
систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне
енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''.
Оквирна вредност закљученог уговора за испоруку електричне енергије са потпуним снабдевањем
и балансирањем у периоду од дана закључења уговора, односно ________________, до 01.03.2019.
године, од 00:00 до 24:00 је ( навести цену из Обрасца структуре цене, табела II, ставка укупно,
износ са ПДВ-ом)________________________________ са ПДВ-ом.
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Место испоруке
Члан 7.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи. Снабдевач сноси све ризике, као и све
припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места
испоруке.
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :
-Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.
-Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 8.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна
места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни
месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно предузете 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 исказану цену пружених
посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или
информације из члана 144. Закона о енергетици.
Снабдевач рачун доставља поштом.
Услови и начин плаћања преузете електричне енергије
Члан 9.
Купац 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 Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за
преузету електричну енергију.
Рок плаћања је до _________ у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна)
за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач (Снабдевач) на основу
документа којим наручилац (Купац) и добављач (Снабдевач) потврђују испоручене количине
електричне енергије.
У случају да купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да снабдевачу за период доцње
плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна
камате, испостављеног од стране Снабдевача.
Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет
Снабдевача.
Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом, ако је у
њима садржан погрешан обрачун (оспорене или накнадно установљене грешке) и ако су резултати
посебног договора између Купца и Снабдевача (протокол, отпис камате и сл.).
Гаранције
Члан 10.
Приликом закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, Снабдевач
је дужан да у корист Купца достави регистровану менице као средство обезбеђења и то:
-Једну регистровану , потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро извршење
посла
•Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,на износ од
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10 % од вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора.
•Копију картона депонованих потписа
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати -уновчити
нарочито у следећим ситуацијама ако Снабдевач :
- не испуњава одредбе уговора
- неуредно испуњава одредбе уговора
-не поштује рокове предвиђене у члану 5. уговора.
За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и рокови
важења средстава финансијског обезбеђења.
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која води
НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних
овлашћења НБС.
Меница и менично овлашћење треба да буду оверени печатом и потписани од стране лица
овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.
Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који се
прилаже мора бити издат од пословне банке коју Снабдевач наводи у меничном овлашћењу. Сви
инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив
и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи
износ од оног што одреди Купац. Све евентулне спорове укључујући и спорове везане за средства
финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд.
Уколико Снабдевач приликом закључења уговора не достави меницу, менично овлашћење, као и
копију картона депонованих потписа како је то захтевано сматраће се да уговор није ни закључен, а
Купац може уговор закључити са трећим лицем.
Резервно снабдевање
Члан 11.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона
о енергетици.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора,
уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну штету, у складу са
Законом о облигационим односима.
Ослобађање од одговорности (Виша сила и други случајеви)

Члан 13.
Прoдaвaц и Купaц мoгу бити oслoбoђeни oд oдгoвoрнoсти у случajу вишe силe.
Пoд пojмoм вишe силe смaтрajу сe спoљни вaнрeдни дoгaђajи кojи нису пoстojaли у врeмe
пoтписивaњa Угoвoрa, кojи су нaстaли мимo вoљe и мoћи угoвoрних стрaнa, чиje нaступaњe и дejствo
угoвoрнe стрaнe нису мoглe спрeчити мeрaмa и срeдствимa кoja сe мoгу у кoнкрeтнoj ситуaциjи
oпрaвдaнo трaжити и oчeкивaти oд Угoвoрнe стрaнe кoja je пoгoђeнa вишoм силoм.
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Кao случajeви вишe силe смaтрajу сe слeдeћи дoгaђajи: рaт и рaтнa дejствa, пoбунa, мoбилизaциja, ,
пoжaр или eксплoзиje за чији узрок настанка није крив Купац нити Продавац прирoднe кaтaстрoфe,
aкти oргaнa влaсти и оператера преносног/дистрибутивног система донетих у складу са Правилима
о раду преносног система односно Правилима о раду дистрибутивног система, а у циљу
обезбеђивања сигурности електроенергетског система oд утицaja нa извршeњe угoвoрeних oбaвeзa и
сви други дoгaђajи и oкoлнoсти кoje нaдлeжни oргaн признaje и прoглaси кao случajeвe вишe силe.
Зa врeмe трajaњa вишe силe, прaвa и oбaвeзe Угoвoрних странa мируjу и нe примeњуjу сe сaнкциje
зa нeизвршeњe угoвoрeних oбaвeзa o рoку.
Угoвoрнa стрaнa кoja je пoгoђeнa вишoм силoм oбaвeстићe тeлeгрaмoм, мејлом или фaксoм, другу
Угoвoрну стрaну o нaстaнку, врсти и трajaњу вишe силe, укoликo сe њeнo трajaњe мoжe прeдвидeти.
Oвa oбaвeштeњa сe мoрajу писмeнo пoтврдити. Угoвoрнa стрaнa пoгoђeнa вишoм силoм нa исти
нaчин ћe oбaвeстити другу угoвoрну стрaну o прeстaнку дejствa вишe силe.
Угoвoрнa стрaнa пoгoђeнa вишoм силoм je oбaвeзнa дa дoкaжe нaстaнaк вишe силe вeрoдoстojним
дoкумeнтoм издaтим oд стрaнe нaдлeжних oргaнa, укoликo тo ниje нoтoрнa чињeницa.
У случajу дa дoгaђajи вишe силe eфeктивнo спрeчaвajу угoвoрнe стрaнe дa извршaвajу свoje oбaвeзe,
зa пeриoд дужи oд један мeсeц, угoвoрнe стрaнe ћe спoрaзумнo oдлучити o дaљoj судбини oвoг
Угoвoрa. Уколико се Продавац и Купац не споразумеју о судбини овог Уговора, Уговорна страна код
које није наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду, пошто о томе
писмено (препорученим писмом, телеграмом, мејлом или факсом) обавести другу Уговорну страну.
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.
Раскид уговора
Члан 14.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима
предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
Решавање спорова
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да
реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
Снабдевач и Купац, уколико је по законима Републике Србије Снабдевач домаће лице, су сагласни
да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим уговором
надлежан стварно надлежни суд по закону Републике Србије и да се за све што није посебно
уређено овим уговором примењује Закон о облигационим односима у верзији која је у примени у
Републици Србији и други материјални закони и прописи Републике Србије.
Снабдевач и Купац, уколико по законима Републике Србије Снабдевач није домаће лице, су сагласни
да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим уговором
надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду, да се примењује
Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у Београду, а примењује се као
меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која је у примени у Републици Србији и
материјални закони и прописи Републике Србије.
Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима уговор на
српском језику.

Набавка електричне енергије, број 1/18 18/23

Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу уговорним
странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе утврђене уговором под
претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и другим прописима који се односе
на извршење обавеза утврђених уговором.
Завршне одредбе

Члан 16.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет
овог уговора.
Период важења уговора
Члан 17.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере
печатом.
Уговор се закључује за период од дана закључења уговора, односно ________________, до
01.03.2019. године.
Измене и допуне уговора
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем анекса овог
уговора уз обострану сагласност.
Члан 19.
Купац и Снабдевач ће, након потписивања овог Уговора, именовати лице која ће бити овлашћена за
размену информација и предузимање потребних активности за извршење овог уговора.
Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака на српском језику, по три примерка за
сваку уговорну страну.
Сви евентуално начињени преводи овог уговора немају снагу уговора, сматрају се само преводом и
не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом тумачења овог уговора.

ПРОДАВАЦ

______________________________

НАРУЧИЛАЦ
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
БЕЧЕЈ
*****************************
Гордана Ковачев, дипл.економ
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Образац 6.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

назив и седиште предузећа:

жиро рачун и назив банке:

матични број предузећа:

........................................................

...............................................

...................................................

ПИБ :

Особа за контакт:

Телефон, фаx, е –маил:

ИЗЈАВА

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу
потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или са
заинтересованим лицима.

Датум

М.П.

Понућач
_______________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
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Образац 7 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

Образац 8. ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац број 9.
На основу Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 45/2015 и 68/2015) и члана 12.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/2015) даје се следећа:
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ
Обавезујемо се:
да ћемо, у року од 5 дана, од дана потписивања уговора предати Наручиоцу сопствену меница са
меничним овлашћењем, као гаранцију за добро извршење посла предвиђене у уговору и то:
сопствену меницу са меничним овлашћењем, као гаранцију за добро извршење посла, у висини 10%
од вредности понуде, без пдв-а, са трајањем најмање десет дана дуже од дана истека рока трајања
уговора.
Све менице ће бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11)
Народне Банке Србије.
У _______________________ дана ________ 2018.г.
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
_____________________________
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