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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка JНМВ 2/2018 деловодни број 222/2018 од 27.03.2018.год. и Решења о
образовању Комисије дел.бр.223/2018 од 27.03.2018.године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Предмет јавне набавке:Набавка и испорука електричне енергије
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Конкурсна документација садржи укупно: 38 страна

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу

Наручилац:

Предшколска установа „Радост“
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6-9
10-18
19-29
30-35
36-38

Адреса:
Кабларска бб, Бановци-Дунав, Нови Бановци
E – mail:
puradost@open.telekom.rs
ПИБ:
100487468
Матични број:
08174261
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста наручиоца:Васпитно образовна установа
Интернет страница: www.puradost.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3.Предмет јавне набавке је –Набавка и испорука електричне енергије-добра за потребе ПУ
„Радост“ Нови Бановци
4.Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци о потпуном
снабдевању електричном енергијом.
5. Контакт:
Лице за контакт:Валентина Штрбац, телефон:022/340-983 локал 105
e-mail strbacvalentina.2@gmail.com
6.Одговорно лице: директор Борислава Бањеглав Клаћик
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Предмет јавне набавке. Набавка и испорука електричне енергије-добра
Назив и ознака из општег речника набавке:
09310000- електрична енергија
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама

III ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, И СЛ.
Предмет јавне набавке – Набавка и испорука електричне енергије-добра-СПЕЦИФИКАЦИЈА

Редни

Предмет набавке-

Јединица мере
3

Процењене количине за 12

број
1.

2.

Електрична енергија

месеци

Активна енергија
широка
потрошња

ВТ

kWh

91354

НТ

kWh

33984

Активна енергија
широка
потрошња

Једнотарифно
мерење

kWh

93840

+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије
+ трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача
+ акциза
+ ПДВ
1. Врста и количина добара
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на
местима примопредаје током периода снабдевања.
Испорука електричне енергије вршиће се на свим мерним местима Наручиоца прикљученим на
дистрибутивни систем у категорији потрошње: широка потрошња (укључујући и сва нова мерна места
током периода снабдевања)
 Централни објекат ПУ „Жирафица Нови Бановци, насеље Бановци-Дунав Кабларска бб
 Објекат „Херој мајор Зоран Савић“Нови Бановци, Книнска бб
 Објекат „Маза и Луња“ Нови Бановци , Авалска бр. 6
 Објекат „Шврћа“ Нови Бановци, ул.Вука Караџића бр.37
 Објекат „Лептирић 2“Стари Бановци, Миленка Певца 70
 Објекат „Бубамара“Белегиш,Слободана Новаковића бб
Количина електричне енергије – оквирно око 219178 kWh - оквирна процена извршена на основу
потрошње електричне енергије у 2017. години са могућим одступањима (+/-10%) имајући у виду
чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за време трајања уговора није могуће прецизно
утврдити.
2.Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период 01.01.2017. године до
31.12.2017. године (прилог 2) са могућим одступањем месечних и укупне количине према
потрошњи Наручиоца
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).
Понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком
електричне енергије до места испоруке.
3.Врста продаје
Сталнa и гарантована у уговореном периоду
4.Техничке карактеристике
У складу са документом – Одлука о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл.
гласник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014), а по Табели бр. 1 – Преглед мерних места
5.Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са: Правилима о раду
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преносног система бр. 12855/3 од 15.10.2015.године, Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом („Сл. гласник РС“, бр. 63/2013) и другим важећим прописима у Републици Србији.
6.Акциза: На основу Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, објављеног у Службеном гласнику РС “
бр.55. од 25.06.2015.године , акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне
електричне енергије.

7.Период испоруке:
Годину дана од дана закључивања уговора или до тренутка када вредност
утрошене електричне енергије достигне висину уговорене вредности (до испуњења финансијске
вредности уговора), зависно од тога шта пре наступи, од 00:00 до 24:00 часа односно до закључења
уговора о набавци електричне енергије за потпуно снабдевање за 2019.годину.
Количина: Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на
местима примопредаје током периода снабдевања.
Потрошња за 2018. годину утврђена је аналогно утрошку електричне енергије из претходног периода.
Понуђач је комплетно балансно одговоран за свако место примопредаје Наручиоцу.

8.Место испоруке добара
Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње
- Прилог1 (укључујући и сва нова мерна места током периода снабдевања)
8.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 о уређивању балансне одговорности, снабдевача којим су обухваћена и места примопредаје
код купца
9. Рекламација
У случају утврђених недостатака у кавлитету и обиму испруке добара, као и неадекватном обрачуну
утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од дана пријема фактуре
поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о
истом.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне
енергије, као валидан податак користиће се податак Оператера преносног система.
Уколико дође до промене тренутног снабдевача и избора новог, примењиваће се Правила о промени
снабдевача („Сл.гласнок РС“ 65/15 и 10/2017).
Прилози:
1. Прилог бр. 1. – Преглед мерних места - бројила са ЕД ознакама, категоријама потрошње и
одобреном снагом- објекти у саставу ПУ « Радост»Нови Бановци, Бановци –Дунав Кабларска бб
2. Прилог бр. 2. – Преглед потрошње електричне енергије за мерна места у оквиру ПУ «Радост» Нови
Бановци, Бановци –Дунав у периоду јануар – децембар 2017. годину

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.И 76.
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ
УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.став 1.
Тачка 1) Закона);
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2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75.став 1. тачка 2)
Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији члан 75.став 1. тачка 4) Закона);
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако
је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75.став 1. тачка 5) Закона);- Лиценца за
обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом на тржишту електричне
енергије издата од Агенције за енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећаОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ
5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75.став 2.
Закона);(Образац бр. 7)

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ДОДАТНЕ
УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1)да располаже неопходаним пословним капацитетом – под пословним капацитетом сматра се да:
Понуђач мора бити активни учесник на тржишту елктричне 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.
1.3.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, ПОДИЗВОЂАЧ
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси ГРУПА ПОНУЂАЧА, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов
из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова ( из члана 75.став 1. Тачке 1) до 4) осим тачке 5) Закона) за
учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, ПОНУЂАЧ
доказује достављањем ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
(Образац бр.3.1. ) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом.
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси ГРУПА ПОНУЂАЧА, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). Испуњеност услова доказује се достављањем
Изјаве о испуњености услова, а додатне услове испуњавају заједно, (Образац бр.3.1. ) потписаном од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом и достављањем доказа
предвиђених конкурсном документацијом.
Уколико понуђач подноси понуду са ПОДИЗВОЂАЧЕМ, , у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из чл. 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона - доказује се достављањем Изјаве
подизвођача (Образац бр. 3.2. ), потписане од стране овлашћеног лица подизвођача и оверене печатом,
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) , за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона доказује се достављањем одговарајуће важеће
дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена законом.
Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом на тржишту
електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца још
увек важећа-ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ
Испуњеност додатних услова из чл. 76. Закона
достављањем тражене докумењнтације. -ОБАВЕЗНО

(поглавље IV тачке 1.2.)

доказује се

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа , али је у обавези да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеносшћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан
начин.Право учешћа у поступку јавне набавке ЈНМВ 2/2018 имају сва физичка лица,
предузетници и правна лица која испуњавају услове из чл.75. и члана 76. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/2015). Испуњеност услова из члана 75.
Став 1 ЗЈН
понуђач доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, односно доказа из
чланова17,18,19 и 20 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број, 86/2015), а у
свему у складу са конкурсном документацијом.Понуђач у зависности да ли је регистрован као
правно лице, предузетник односно наступа као физичко лице, доставља следеће доказе из члана
75. и 76. ЗЈН, за учешће у поступку предметне јавне набавке.
Обавезни услови за учешће у поступку
Начин њиховог доказивања/ чл.75. ЗЈН
јавне набавке
1.

Ако је понуђач правно лице доказ је:
1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод
из регистра надлежног Привредног суда без обзира на датум
издавања
Ако је понуђач предузетник доказ је:

7

Да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар

(члан 75.став 1. Тачка 1) Закона);

2.

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

(члан 75.став 1. Тачка 2) Закона);

1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из одговарајућег регистра без обзира на датум издавања
Овај доказ понуђач доставља за подизвођаче/а односно достављају
га сви чланови групе понуђача
Напомена:Овај доказ понуђач није у обавези да достави уколико су
подаци о регистрацији јавно доступни на интернет страници
надлежног органа, али је у обавези да у понуди наведе интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни

Ако је понуђач правно лице доказ је:
1.Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2. Ивод (уверење) из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал вишег суа у Београду, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3.Извод (уверење) из казнене евиденције, односно уверење надлеже
полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, крвична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
рођења
или
према
месту
пребивалишта
законског
заступника).Уколико понуђач има више зконских заступника
дужан је доставити доказ за сваког од њих.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пе отварања понуда
Ове доказе понуђач доставља за подизвођаче/а односно достављају
га сви чланови групе понуђача
Ако је понуђач предузетник или физичко лице доказ је:
1.Извод (уверење) 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 заштите животне средине, криично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта.)

Ови докази не могу бити старији од два месеца пе отварања
понуда
Ове доказе понуђач доставља за подизвођаче/а односно
достављају га сви чланови групе понуђача

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне даџбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији
3.

(члан 75.став 1. Тачка 4) Закона);

Ако је понуђач правно лице предузетник или физичко лице
докази су уверења надлежних пореских органа:
1.Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе;
2.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Напомена:Уколико се понуђач налази у поступку приватизације као
доказ доставља потврду Агенције за приватизацују да се налзи у
поступку приватизације.
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4.

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом

(члан 75.став 1. Тачка 5) Закона);

5.

Да је понуђач поштовао обавезе које
произолазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (члан 75.
Став 2. ЗЈН)

Додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке
1.

Да располаже неопходаним пословним
капацитетом –пословним капацитетом
сматра се:
Понуђач мора бити активни учесник на
тржишту елктричне 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

Ови докази не могу бити старији од два месеца пе отварања понуда
Ове доказе понуђач доставља за подизвођаче/а односно достављају
га сви чланови групе понуђача
Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања
електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата
од Агенције за енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца
још увек важећа Ове доказе понуђач доставља за подизвођаче/а за
део набавке који ће извршити преко подизвођача, у случају
заједничке понуде овај услов је дужан да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова
Ако је понуђач правно лице предузетник или физичко лице доказ
је:
1.Попуњен Образац 7 -Изјава о поштовању обавеза које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
као и заштити животне средине (налази се у конкурсној
документацији)
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача
и оверена печатом
У случајуподношења заједничке понуде, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.

Начин њиховог доказивања /чл.76.ЗЈН
Потврда (уверење) Оператера преносног система да је
понуђач активан 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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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику.Поступак јавне набавке води се на српском
језику.Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном достави и њихов превод на српски језик.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда, објављеним на Порталу јавних
набавки и на интернет страни наручиоца. Понуда мора бити сачињена у папирном облику са свим
елементима и обрасцима из конкурсне документације. Уколико се приликом сачињавања понуде начини
грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може
исту исправити уз параф и оверу печатом.
Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет
страни наручиоца. Конкурсна документација се може преузети и лично у просторијама наручиоца на
адреси: Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци, Бановци-Дунав, Кабларска бб, сваког радног дана
од 08:00 до 14:00 часова.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Конкурсна
документација мора бити повезана у једну целину.На полеђини коверте навести назив и адресу
понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу:
Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци, Бановси –Дунав Кабларска бб са назнаком: „Понуда
за ЈНМВ бр. 2/2018 – д-Набавка и испорука електричне енергије -НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или кутије мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђаћа.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 20.04.2018.
године. до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручулац ће понуђачу попунити и оверити потврду о дану и времену непосредног подношења понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена .
Отварање понуда ће се обавити 20.04.2018. године у 12,30 часова, у просторијама Предшколске установе „Радост“
Нови Бановци, Бановци-Дунав, Кабларска бб (секретаријат установе)
Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати сва заинтересована лица. Овлашћени представници
понуђача морају имати попуњено писмено овлашћење за учешће у поступку отварања за предметну јавну набавку
које се предаје комисији непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.
Није дозвољено достављање понуде електронским путем.
Разлози због којих понуда може бити одбијена:ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за
учешће,ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
ако поуда садржи друге недостарке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће
упоредити са другим понудама.
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Понуђач доставља следећу документацију ( доказе и обрасце ):

Образац број 1 – Образац понуде
Образац број 2 – Образац структуре цене са спецификацијом добара и упутством како да се попуни
Образац број 3.1 – Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона
Образац број 3.2 - Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона
Образац број 4 – Рок важења понуде
Образац број 5 - Изјава о независној понуди
Образац број 6 – Образац трошкова припреме понуде
Образац број 7 - Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Образац број 8-Модел уговора- попуњен, потписан, оверен печатом (свака страна уговора)
Одговарајућу важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (неоверена копија)
Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом на тржишту електричне
енергије издата од Агенције за енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа -ОБАВЕЗНО
ДОСТАВИТИ

Уз понуду обавезно доставити документа којим се доказује испуњеност ДОДАТНИХ услова наведених
у конкурсној документацији.(неоверене копије)
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део,
понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из
конкурсне документације.
3.ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛ. 87. СТАВ 6. ЗАКОНА
У складу са чланом 87. став 6 ЗЈН у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који
део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:ПУ „Радост“, Кабларска бб, насеље
Бановци-Дунав, Нови Бановци 22304 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – Набавка и испорука електричне енергије ЈНМВ 2/2018- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – Набавка и испорука електричне енергије ЈНМВ 2/2018- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку- Набавка и испорука електричне енергије ЈНМВ 2/2018- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Набавка и испорука електричне енергије ЈНМВ 2/2018
-- 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.
У случају опозива понуде,понуда се враћа неотворена понуђачу.
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6. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА
УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У
ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда. У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или као понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да ће понуду
поднети са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу
понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да за подизвођаче
достави доказе о испуњености услова, како је наведено у конкурсној документацији.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке, без обзира на
број подизвођача.Пренос потраживања на подизвођача вршиће се у складу са члановима 436-453.Закона о
облигационим односима.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке
понуде мора бити СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81 став 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о :
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној
документацији. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ПЕРИОДА ИСПОРУКЕ, МЕСТА ИСПОРУКЕ, НАЧИНА, РОКА И
УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ДРУГИ ЗАХТЕВИ
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Период испоруке: Годину дана од дана закључивања уговора или до тренутка када вредност утрошене електричне
енергије достигне висину уговорене вредности (до испуњења финансијске вредности уговора), зависно од тога шта
пре наступи, од 00:00 до 24:00 часова

Место испоруке: су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње, у свему према Прилогу бр. 1. из -конкурсне документације

широке

Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у свом пословању стекне
право да користи и додатне објекте.

Рок плаћања:У року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12 и 68/2015)
рачунајући од дана пријемa фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије, за обрачунски
период (потврђене од стране наручиоца и понуђача)
Плаћање се врши месечно, за претходни месец, а по пријему исправне фактуре (рачуна), а у року који
понуђач наведе у обрасцу понуде и моделу уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача).
Авансно плаћање није дозвољено.
Други захтеви:применом члана 188.став 3- Закона о енергетици («Сл.гласник РС», број145/2014 Понуђач је
дужан , уз понуду да достави ИЗЈАВУ на свом меморандуму потписану од стране одговорног лица
понуђача и оверену печатом , којим се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном
поступку јавне набавке пре отпочињања снабдевања, закључити:
1.Уговор о уређивању балансне одговорностиснабдевача, којим су обухваћена и мерна места примопредаје
код купца и
2. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен
10.ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде.
Понуда која има краћи рок важења понуде од 60 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења
понуде, биће одбијена као неприхватљива.
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.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди треба да буде исказана у динарима као јединична и укупна са и без ПДВ-а са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици.
Обавеза понуђача је да искаже јединичну цену kWh електричне енергије за широку потрошњу- ВТ,
јединичну цену kWh електричне енергије за широку потрошњу -НТ и јединичну цену kWh електричне
енергије за широку потрошња - једнотарифна потрошња, са и без ПДВ – а.
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 ел.енергије и трошкове акцизе.
Трошкове услуга приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде за
подстицај повлашћених произвођача, трошкови акцизе и друге зависне трошкове, у оквиру рачуна понуђач
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ће фактурисати сваког месеца, на основу обрачунских величина за места за места примопредаје наручиоца,
уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и
ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени
приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Сл.гласнику РС.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се,
сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ-а.
Јединична цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о
јавним набавкама.
Промена цене по јединици мере може се вршити из објективних разлога, а сходно члану 115. Закона о јавним
набавкама .

12. ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ
Наручилац је дужан да:
 чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
законом, понуђач означио у понуди;
 одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о
поднетим понудама до отварања понуда
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 понуде.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која је у доњем десном углу великим словима
имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само
поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу
мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“, у складу са чланом 14. Закона .
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
У складу са чланом 63. став 2, заинтересирано лице може у писаном облику, на strbacvalentina.2@gmail.com
или фксом на број 022/340-983 локал 105, радним данима од 08-14 часова тражити додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацји, најкасније пет (5) дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од три (3) дана од дана пријема писменог захтева за додатним информацијама или
појашњењима ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за ЈНМВ 2/2018 -д –Набавка и испорука електричне енергије.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока
за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити допуњује конкурсну
документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА И
ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
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 котролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да
поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код
његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не
сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
15.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (чл.88 Закона)
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу
надокнадити трошкове, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 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, исти
рок плаћања. 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. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
17. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА (ЧЛ. 82. ЗАКОНА)
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативних референци предвиђених
чланом 82. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015“)
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе
у Републици Србији и да предметну услугу изврши према важећим прописима који регулишу ову област.
На ову набавку ће се примењивати и :
- Закон о јавним набавкама (''Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
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- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник
РС“ бр.18/2016);
- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци (''Сл.лист СФРЈ", бр. 29/78,
39/85,45/89 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр.31/93 "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља);
- Други прописи који регулишу предметну јавну набавку
-Закон о енергетици( Службени гласник РС број 145/2014)
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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.
20. ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:






Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса:
Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске
управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које
администрирају ови органи;
Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса Агенције за
заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs
Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано
лице који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права 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. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити
закључком.
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Захтев
за
заштиту
права
се
доставља
непосредно,
електронском
поштом
на
email:strbacvalentina.2@gmail.com, факсом на број:022/340-983 локал 105, радним данима од 08-15
часова или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које
садржи податке из Прилога 3Љ.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношењe понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се
благовременим уколи ко је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. овог закона.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању
квали фикације и одлуке о обустави поступ ка, рок за подношење захтев а за заштиту права је пет 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара
прописаном чланом 156. ЗЈН, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања:153 или 123 позив на
број 97-2-18,сврха уплате: ЗЗП Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или друга ознака кон кретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, овери печатом и потпише (сваку страницу
уговора), чиме потврђује да се слаже са моделом уговора . Подаци унети у модел уговора морају се слагати
са подацима наведеним у понуди.

23. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Наручилац ће, у складу са чланом 108.Закона, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети
одлуку о додели уговора у року од најдуже 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац ће, у складу са чланом 109.став 1.Закона, донети одлуку о обустави поступка на основу
извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац задржава право 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,
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односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у
току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке,
наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници.
24. РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Након доношења одлуке о додели уговора и протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149.став 6 ЗЈН, наручилац ће у складу са чланом 113. ЗЈН уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем
је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Уговор се може закључити и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права ако је поднета само
једна понуда. Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
25.ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке,
наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења уговора односно коначности одлуке о
обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на својој интернет
страници.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

VI Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Набавка и испорука електричне енергије-Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци ЈНМВ бр.2/2018

(Уписати деловодни број понуде код понуђача______________________)
Начин наступања (заокружити)
1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. као група понуђача
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА
Назив понуђача/носиоца посла
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Адреса седишта
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун понуђача и банка
Матични број понуђача
Порески идентиф. Бр.(ПИБ)
Регистрован у регистру понуђача

да-не (заокружити)

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив члана групе/подизвођача
Адреса седишта
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун и банка
Матични број
Порески идентиф. Бр.(ПИБ)
Регистрован у регистру понуђача
Део предмета и % укупне
вредности набавке који ће се
извршити преко подизвођача(не
већи од 50%)

да-не (заокружити)

3.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив члана групе/подизвођача
Адреса седишта
Одговорно лице
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
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Текући рачун и банка
Матични број
Порески иентиф. бр.(ПИБ)
Регистрован у регистру понуђача
да-не (заокружити)
Део предмета и % укупне
вредности набавке који ће се
извршити преко подизвођача(не
већи од 50%)
4.ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ПОНУДИ
Укупна уговорена вредност(без
ПДВ-а)
Укупна уговорена вредност(са
ПДВ-ом)
Рок плаћања:
_______ дана од дана службеног пријема рачуна (рок не може
бити дужи од 45 дана)
Рок важења понуде:
_______ дана (рок не може бити краћи од 60 дана од дана
(уписати број дана)
отварања понуда)
Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.
Понуђене јединичне цене су фиксне.
Начин и рок плаћања:У року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна за испоручену
количину електричне енергије за обрачунски период
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс
Место испоруке: су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке
потрошње, у свему према Прилогу бр. 1. из -конкурсне документације (укључујући и сва нова мерна места
током периода снабдевања ако се укаже потреба)
Период испоруке: 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора

Датум:_________

МП

Потпис одговорног лица понуђача
_____________________________

* Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени;
** У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под бројем 1
навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о члановима групе
понуђача, односно подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 2,
образац понуде фотокопирати у потребан број примерака и прикључити постојећем обрасцу.
*** У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац 2- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Набавка и испорука електричне енергије-Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци ЈНМВ бр.2/2018

Ред
ни
бро
ј

Предмет набавкеЕлектрична енергија

Јединица

Оквирне

мере

процењене
количине

1

2

3

4
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Јединичнa
цена
kWh
без ПДВ-а

Јединична цена
kWh
са ПДВ-ом

Укупна
вредност без
ПДВ-а, за
процењене
количине

Укупна
вредност са
ПДВ-ом за
процењене
количине

5

6

7

8

1.

2.

Широка
потрошња

Широка
потрошња

ВТ

kWh

91354

НТ

kWh

33984

Једнотарифно
мерење

kWh

93840

Укупна уговорена вредност(без ПДВ-а)
Укупнауговорена вредност (са ПДВ –ом)

Датум:________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
____________________________

Укупна цена обухвата цену електричне енергија са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици,
набавку и испоруку електричне енергије. У цену су урачунати сви трошкови продаје електричне енергије.
У цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови
приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије.
Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне електричне енергије.
Процењене количине : оквирно: 219178 kWh (потрошња за 2017. годину утврђена је аналогно утрошку електричне
енергије из претходног периода.)
Наручилац цену плаћа на основу испостављеног рачуна, односно фактуре.
Понуђач одговара за квалитет и недостатке предмета јавне набавке.
Понуђач прихвата све услове уговарања из Конкурсне документације.
Саставни део ове понуде је Конкурсна документација.
Напомена:

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
У колону 5. понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а ,
У колону 6. понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом
У колони 7. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а (колона 4 x колона5 )
У колони 8. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом (колона 4 x колона 6)
Уколико се на предметно добро не обрачунава ПДВ, уписује се исти износ као и за цену без ПДВ
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом образац структуре цене.
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Образац 3.1
ЈНМВ 2/2018-д - Набавка и испорука електричне енергије-Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чл. 77 став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
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Понуђач _______________________________________________________________, у поступку ЈНМВ број
2/2018 – д- Набавка и испорука електричне енергије ЈНМВ 2/2018-д испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.став 1.
Тачка 1) Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75.став 1. тачка 2)
Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији члан 75.став 1. тачка 4) Закона);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач
________________________

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

Образац 3.2
ЈНМВ 2/2018-д - Набавка и испорука електричне енергије-Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чл. 77 став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Подизвођач ______________________________________________________________ у
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поступку ЈНМВ број 2/2018 – д - Набавка и испорука електричне енергије ЈНМВ 2/2018-д испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.став 1.
Тачка 1) Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75.став 1. тачка 2)
Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији члан 75.став 1. тачка 4) Закона);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач
______________

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлаћеног
лица подизвођача и оверена печатом.

Образац 4
ЈНМВ 2/2018-д - Набавка и испорука електричне енергије-Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.
Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи __________дана од дана отварања понуда.
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Потпис овлашћеног лица
_______________________

Датум:__________________

Образац 5
ЈНМВ 2/2018-д - Набавка и испорука електричне енергије-Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци

На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС, број 124/2012,14/2015 и 68/2015 ),
понуђач ____________________________________ из __________________________________ даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за
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ЈНМВ бр. 2/2018-д – Набавка и испорука електричне енергије, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача
____________________________________

*У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава печатом сваки од чланова групе понуђача, у ком случају
образац треба копирати у потребан број примерака

Образац 6 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ЈНМВ 2/2018-д - Набавка и испорука електричне енергије-Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015 ), понуђач__________________________________ из _________________________ доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД
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УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона) .
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је,
сходно члану 88. став 3. Закона, 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.
М.П

Потпис одговорног лица понуђача

_____________________
*Овај образац не представља обавезну садржину понуде (ако нема трошкова припеме понуде образац се
доставља празан као саставни део конкурсне документацијепотписан и оверен
** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају печатом сваки од чланова
групе понуђача, у ком случају образац треба копирати у потребан број примерака

Образац 7
ЈНМВ 2/2018-д - Набавка и испорука електричне енергије-Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци

На основу чл. 75.став 2. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ),
понуђач ____________________________________ из ____________________________ даје

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ
ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
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Понуђач изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је при састављању понуде за
ЈНМВ бр. 2/2018-д Набавка и испорука електричне енергије поштовао обавезе 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.

Датум: ______________

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача
____________________________

*У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписује и оверава печатом сваки од
чланова групе понуђача, у ком случају образац треба копирати у потребан број примерака

VII МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 8

УГОВОР O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ-ДОБРА -ЈНМВ 2/2018-д-Набавка и испорука електричне енергије
Закључен дана ____________ између:
Предшколске установе „Радост“ Нови Бановци са седиштем у Новим Бановцима, улица Кабларска бб.
ПИБ:100487468, матични број: 08174261, телефон/факс 022/ 340-983, број рачуна:840-521661-46, код
Управе за Трезор, кога заступа директор Борислава Бањеглав Клаћик(у даљем тексту: Купац)
и
_________________________________________________________________________________________
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са седиштем у ______________________________, улица и број __________________________________,
ПИБ:___________________ Матични број: _____________________ Број рачуна: ___________________
Назив банке:________________Телефон:__________Телефакс_____________,кога
заступа____________________________ (удаљем тексту:Снабдевач )
Подизвођачи:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Група понуђача -Заједнички понуђачи:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Основ уговора:
ЈНМВ број: 2/2018- Набавка и испорука електричне енергије-Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци

Број и датум одлуке о додели уговора:______________2018.године
Понуда изабраног понуђача дел. бр________ од ___________2018.године која је код Наручиоца заведена
под дел.бројем _______ од _______ 2018.године.
Критеријум за избор понуде је „најнижа понуђена цена“
Уговорне стране констатују:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја електричне енергије, за потребе ПУ «РАДОСТ» Нови Бановци.
Овим уговором се сагласно утврђују права, обавезе и одговорност у погледу продаје електричне енергије са потпуним
снабдевањем, као и услови под којима се Снабдевач обавезује да у периоду од годину дана или до тренутка када
вредност утрошене електричне енергије достигне висину уговорене вредности (до испуњења финансијске вредности
уговора), зависно од тога што пре наступи, испоручује, а Купац да преузима и плаћа добро које је предмет овог
уговора у свему према усвојеној Понуди Снабдевача бр.______ од ________, године која чини саставни део овог
уговора, као и свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 2.
Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу за један kWh електричне енергије цену, без ПДВ - а, и са ПДв-ом у
зависности од категорије потрошње:
Активна енергија ШП – ВТ за 1 kWh по јединичној цени од _____ дин. без ПДВ-а, односно ____ дин. са ПДВ-ом ;
Активна енергија ШП– НТ за 1 kWh по јединичној цени од _____ дин. без ПДВ-а, односно ____ дин. са ПДВ-ом
Активна енергија ШП– једнотарифна за 1 kWh по једин. цени од _____ дин. без ПДВ-а, односно ____ дин. са ПДВ-ом.
Цена је фиксна за уговорени период испоруке.
Изузетно цена kWh може да се промени на основу одлуке Владе РС највише до висине коју одреди Влада.
Купац ће набављати добро из члана 1. овог Уговора до максималне уговорене вредности, односно до износа
процењене вредности јавне набавке која без урачунатог ПДВ-а износи 2.180.910,00 односно 2.617.092,00 динара са
ПДВ-ом.
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У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и трошкови акцизе.
Трошкове из става 5. 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, у складу са важећом Одлуком о цени
приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно
у складу са методологијама за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије.
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 3.

Место испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи (Прилог 1) Снабдевач се обавезује да на исти
начин снабдева и евентуалне новоотворене објекте Купца.
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке Купца.
Снабдевач је дужан да потписивањем овог уговора поступи у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици
(''Службени гласник РС'' бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 124/12), односно да закључи и Наручиоцу достави:
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у конкурсној документацији.
- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Наручиоца.

ПЕРИОД ИСПОРУКЕ
Члан 4.

Период испоруке је годину дана од дана закључења уговора или до тренутка када вредност утрошене
електричне енергије достигне висину уговорене вредности (до испуњења финансијске вредности уговора),
зависно од тога шта пре наступи, од 00:00 до 24:00 часова.
КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 5.

Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије
извршиће према следећем:
 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу,
 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца.
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Снабдевач је дужан да услуге из предмета овог Уговора изврши савесно и квалитетно, а у складу са
условима из Понуде, датим техничким условима, као и важећим нормативима и прописима за ову врсту
услуга.
Снабдевач се обавезује да испоруку електричне енергије врши у складу са Правилима о раду преносног система бр.
12855/3 од 15.10.2015.године, Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ бр.
120/12 и 120/14), Правилима о раду дистрибутивног система (57/2011, 80/2011- испр.93/2012 и 124/2012) и Уредба о
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл.гласник РС“ бр. 63/13) као и другим прописима који
регулишу испоруку електричне енергије.
ОБРАЧУН УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 6.

Оператор дистрибутивног система је задужен за доставу података о утрошеној електричној енергији у
протеклом месецу, измерену и регистровану на местима примопредаје (мерна места) на основу којих
снабдевач врши обрачун утрошене електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан
податак користиће се податак оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка и међусобно усаглашене вредности инсталисане снаге за текући месец,
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 у складу са Законом о енергетици.
Снабдевач рачун доставља Купцу путем поште.
На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања рачуна.
Приговор Купца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају да је приговор
основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана
пријема приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити Купца уз образложење
одлуке о приговору.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.

Купац се обавезује да финансирање предметних добара врши у складу са својим финансијским планом, на
следећи начин:
Купац ће вршити исплату Снабдевачу у законском року, по основу испостављених месечних фактура за
претходни месец, потписаних од стране одговорног лица Снабдевача, на рачун Снабдевача у складу са
његовим писaним инструкцијама назначеним у самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу плаћања по испостављеном рачуну, на дан када на рачун
Снабдевача изврши уплату укупног износа задужења по издатом рачуну из става 2. овог члана.
Наручилац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од _______ дана, од дана службеног пријема рачуна
за испоручену количину електричне енергије за обрачунски период ( рок не може бит дужи од 45 дана од
дана службеног пријема рачуна).
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ВИША СИЛА
Члан 8.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије, утврђене
уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за уговорне стране сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних
непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог
уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или
избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети
у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и
завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.
За време трајања више силе мирују права и обавезе уговорних страна и не примењују се санкције за неизвршење
уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички
капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана уговора.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 9.
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Отказни рок почиње да тече
од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или
неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни
надокнади стварну штету, у складу са Законом о облигационим односима.
РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ И ПРОМЕНА СНАБДЕВАЧА
Члан 10.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. и 193. Закона о
енергетици („Сл.гласнок РС“ 145/2014).
Члан 11.
Уколико дође до промене тренутног снабдевача и избора новог, примењиваће се Правила о промени
снабдевача („Сл.гласнок РС“ 65/15 и 10/2017).
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
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У случају да у току реализације уговора дође до статусних или организационих промена,било код Купца или
Снабдевача,обавезе по овом Уговору преузеће њихови правни следбеници.
Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних
страна, о чему ће бити сачињен анекс уговора.
Члан 13.
На 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.
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 Сремској Митровици.
Члан 15.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере печатом.
Уговор се закључује за период од 12 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о потпуном снабдевању
или до утрошка уговорених средстава.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа одобрених
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.
СНАБДЕВАЧ

НАРУЧИЛАЦ

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
_________________________

___________________

Борислава Бањеглав Клаћик

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
понуђач својим потписом потврђује да је сагласан са садржином уговора.
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну уговора чиме потврђује да
се слаже са моделом уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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Прилог бр. 1

Р.бр.

ПРЕГЛЕД
МЕРНИХ МЕСТА (објеката у саставу ПУ „Радост“ Нови Бановци
у функцији мерења електричне енергије
Адреса мерног
ЕД број
Број бројила
Категорија
Одобрена снага
места
потрошње
(kW)

1.

ПУ „Радост“
Нови Бановци,
централни
објекат
„Жирафица““
Кабларска бб

5020089435

3825637

ШП
једнотарифна

17,25

2.

ПУ „Радост“
Нови Бановци,
објекат „Херој
мајор Зоран
Савић“ Книнска
бб

540132780

88244

ШП

43,47

ПУ „Радост“
Нови Бановци,
објекат“Маза и

502103587

3.

ВТ и НТ

14745

35

ШП
ВТ и НТ

17,25

Луња“ Авалска 6
4.

5.

6.

ПУ „Радост“
Нови Бановци,
објекат
„Шврћа“Вука
Карађића 37

5401841344

ПУ „Радост“
Нови Бановци,
објекат
„Лептирић“
Миленка Певца
70 Стари Бановци

560130775

ПУ „Радост“
Нови Бановци,
објекат
„Бубамара“
Белегиш,
Слободана
Новаковића бб

030138212

10612755

ШП

11,04

ВТи НТ

38338

ШП

11,04

ВТи НТ

10637742

НН

30

ВТи НТ

Одоб
рена
снага
kW

Катего
рија
мерењ
а

I

5020089435

17,25

ШП
jеднот
ариф
но

17,25

Број бројила
и објекат

502130587

Прилог 2
Преглед потрошње електричне енергије за период јануар- децембар 2017. године по
мерним местима:
ТАБЕЛА МЕРНИХ МЕСТА НАРУЧИОЦА

ШП

Е
Д

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8240

9360

8760

5920

5920

9200

7360

5880

8040

9000

8400

7760

614

641

524

374

331

446

45

178

411

542

650

566

kW

14745

„Жирафица“

3825637

б
р
о
ј

II

ВТ

36

11,04

5400139105

„Маза и
Луња“
10612755
„Шврћа“

120

120

120

72

57

58

23

46

81

100

120

91

ШП
TG
11/6
ВТ

193

116

92

73

40

106

2

33

81

132

199

116

НТ

34

22

21

20

12

24

1

5

16

14

37

36

3788

2852

3009

3425

3530

2720

1168

1941

2900

2990

3898

3039

1518

1212

1242

1508

1445

1020

530

712

939

1311

1648

1251

43,47
11,04

540132780
560130775

ШП
TG11/
6
ВТ
НТ

ШП
TG
5/6
ВТ

114

161

126

146

НТ

28

26

24

48

77

27

106

44

84

120

82

94

78

27

49

45

41

21

22

24

30

030138212

НН
ВТ
НТ

9900

6180

4860

3525

1702

2859

1747

1782

2050

3049

4703

6000

3980

2320

1940

1473

699

662

614

608

639

1101

1771

2209

„Бубамара“ Белегиш

10637742

Стари Бановци

„Лептирић 2“

38338

„Хероји“

88244

Н.Бановци

НТ

На основу остварене потрошње у 2017. години извршена је процена оквирних потреба ПУ „РАДОСТ“
Нови Бановци за електричном енергијом (збирно) за горе наведена мерна места Наручиоца у 2018. години
( оквирна процена око 219178 kWh за 12 месеци)
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (Наручиоца) на
местима примопредаје током периода снабдевања.
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