На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број
124/12,14/2015 и 68/2015), и члана 6. Правилника о обавезним елемнтима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(''Службени гласник РС'' број 29/13), Одлуке о покретању поступка ЈНМВ бр.358/1 од
22.12.2015. године, Комисија за јавну набавку ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу je сачинила

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ СИНИША ЈАНИЋ“ ВЛАСОТИНЦЕ

број ЈНМВ 01/2016

Рок за подношење понуда

04.01.2016. године до 10:00 часова

Време отварања понуда

04.01.2016. године у 10:30 часова

Власотинце
Децембар, 2015.године

САДРЖАЈ
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБAВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
4. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА ДОБАРА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА.
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
8. МОДЕЛ УГОВОРА
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
12. ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
НАРУЧИЛАЦ: Основна школа „ Синиша Јанић“ ул.Михајла Михајловића бр.1 .
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке: добра
Контакт особа:Ивана Димић, тел 016/ 875-147
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке и ознака из општег речника набавке:
Набавка електричне енергије за потребе ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу
09310000 - Електрична енергија
3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Техничка документација и планови нису саставни део конкурсне документације.
4. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА ДОБАРА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА.
Врста, опис и количина добара дати су у спецификацији која је саставни део понуде.
Контрола извршења наведене набавке ће се спроводити преко одговорног лица које буде
одредио Наручилац. Испорука електричне енергије ће се вршити од дана закључења уговора о
јавној набавци до 31.12.2016. године ( односно до закључења уговора о јавној набавци
електричне енергије за 2016. годину ) од 00:00 часова до 24:00 часова.. Испорука ће се вршити
на мерним местима купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону.
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 141.став
5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен,
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
Потребна количина енергије процењена од стране Наручиоца, по количини испоручене
енергије из текуће и претходних година, и по процени могуће потрошње за наредну годину
износи 79.540 КWh, а процењена месечна динамика потрошње дата је у табели која следи:
-

Месец

Потрошња у КWh

Јануар

11.670

Фебруар

11.194

Март

11.794

Април

7.713

Мај

2.586

Јун

923

Јул

0

Август

1.269

Септембар

2.730

Октобар

9.307

Новембар

9.561

Децембар

10.793

Укупно:

79.540

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима
о раду преносног система (Правила ОПС), односно Правилима о раду дистрибутивног система
(Правила ОДС) Републике Србије.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1.

Услови за учешће у поступку јавне набавке

5.1.1. Обавезни услови:
Услови које мора да испуни понуђач:
Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар
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
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
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
5.1.2. Услови које мора да испуни подизвођач
Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар
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
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.
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
5.1.3. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
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
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
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
5.1.4. Додатни услови
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове
Да у претходних годину дана до дана објављивања позива за подношење понуда није био
неликвидан и да је за 2012., 2013., 2014. годину остварио укупан приход у износу од најмање
5.000.000,00 динара.
Да има најмање 5 запослених радника у сталном радном односу.
5.2.
Упутство о доказивању обавезних и додатних услова
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица као
понуђача
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач,
доказује достављањем писмене изјаве у складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама
осим доказа из тачке 5.1.1.5, 5.1.2.5. и 5.1.3.5. где понуђач доставља фотокопију лиценце за

трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за
енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ
предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
5.2.1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике
као понуђаче
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач,
доказује достављањем писмене изјаве у складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама
осим доказа из тачке 5.1.1.5, 5.1.2.5. и 5.1.3.5. где понуђач доставља фотокопију лиценце за
трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за
енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ
предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
5.2.2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица
као понуђача
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач,
доказује достављањем писмене изјаве у складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама
осим доказа из тачке 5.1.1.5, 5.1.2.5. и 5.1.3.5. где понуђач доставља фотокопију лиценце за
трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за
енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ
предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
5.2.3. Доказивање испуњености додатних услова
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује достављањем
писмене изјаве у складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама
Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају испуњавати
засебно, а додатне услове понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача испуњавају
заједнички.
5.3.
Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141.став
5. Закона о енергетици (Сл. Гласник РС бр.57/2011 од 01.08.2011)
5.3.1. Чланом 141.став5. Закона о енергетици је прописано:
''Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања
снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:
-

Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен,
Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.''

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 141.став
5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
- Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен,
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
Најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, Добављач је дужан да Наручиоцу
достави исти.
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ
6.1.

Језик понуде

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику.
6.2.

Посебни захтеви

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом.
Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране
одговорног лица.
Пожељно је да понуђач све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом
приложи по редоследу који је назначен у Обрасцу 1 - Образац за оцену испуњености
обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и додатних услова.
Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком - Не
отварај - „Понуда за учествовање у поступку за јавну набавку електричне енергије за потребе
ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу, ЈНМВ број 01/2016 На полеђини коверте је дужан да
назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити
читко - штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани
од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном
документацијом. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом
овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе
уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено
лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови
групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме
потврђују да прихватају све елементе уговора.
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. Документа
којима се доказује испуњеност услова могу бити у неовереним фотокопијама. Изабрани
понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од 5 дана од дана пријема писменог
позива Наручиоца, доставити на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености

услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. Уколико се том приликом установи да копија
траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити,
као неприхватљива.
Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима:
- уколико понуду и остале обрасце дефинисане конкурсном документацијом не поднесе на
оригиналним обрасцима
- не садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом,
- на полеђини коверте није назначен назив, адреса понуђача, телефон и контакт особа,
- понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач;
самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе понуђача).
6.2.1. Рок за достављање и отварање понуда
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: ОШ „ Синиша Јанић“, ул Михајла
Михајловића 1, 16210 Власотинце, сваког дана од 8,00 до 12,00 часова у затвореној коверти
са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ – Понуда за учествовање у поступку за јавну набавку
електричне енергије за потребе ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу, ЈНМВ број 01/2016“
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Крајњи рок за достављање понуда је 04.01.2016. године до 10,00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене
понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз
повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
6.2.2. Отварање понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити 04.01.2016. године са почетком у 10,30 часова у
просторијама ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу, улица Михајла Михајловића 1, уз присуство
овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за
јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверене печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Понуда са варијантама

6.3.

Понуде са варијантама нису дозвољене.
Начин измене, допуне и опозива понуде

6.4.

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за
подношење понуда.
Свако обавештење о изменама или повлачењу мора бити припремљено, означено и
достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти “Измена

понуде” или “Повлачење понуде” за ЈНМВ број 01/2016 - Набавка електричне енергије за
потребе ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу.
Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење.
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

6.5.

6.6.
Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 30%, и
да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
6.7.
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно
подизвођачу за део набавке који се извршава преко подизвођача, с тим што је наручилац
дужан да омогући понуђачу да приговори ако потраживање није доспело.
6.8.
Споразум групе понуђачаСаставни 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:
6.9.
Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
Понуђачу који ће издати рачун
Рачуну на који ће бити извршено плаћање
Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
6.10.
Начин и услови плаћања
Рок плаћања је у року од 45 дана од пријема фактуре ( рачуна ) за испоручене количине
електричне енергије коју испоставља добављач на основу документа којим наручилац и
добављач ( односно купац и снабдевач ) потврђују испоручене количине електричне енергије.
Плаћање се врши на рачун добављача ( Снабдевача ). Понуђачу није дозвољено да захтева
аванс.
Понуда са другачијим роком биће одбијена као неприхватљива.
6.11.

Валута и начин на који мора бити наведена изражена цена у понуди

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Укупна вредност мора бити исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Цену је потребно изразити нумерички, са две децимале.
У цену добра укључени су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и трошкови услуге преноса

6.12.

Тражење додатних информација или појашњења

Понуђач може писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да
затражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана до истека рока за подношење понуде.
6.13.

Захтевање додатних појашњења од понуђача

У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у
писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је
обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде,
достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива.
6.14.

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за које је понуђач добио негативвну
референцу исти је дужан да наручиоцу достави једну сопствену бланко меницу за додатно
обезбеђење у висини од 15% од понуђене цене.
6.15.
Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је ''најнижа понуђена цена''
6.16.
Предност за добро домаћег порекла
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла
Наручилац ће изабрати понуду понуђача који нуди добро домаћег порекла под условом да
његова понуђена цена није преко 20% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који
нуди добра страног порекла, сходно чл.86. став 4. ЗЈН. Уверење се мора односити на
Наручиоца, број јавне набавке, назив предмета јавне набавке и мора бити издато на основу
спецификације Наручиоца из техничких услова.
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске даџбине.
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће пре рангирања
понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да
ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.
Доказ о домаћем пореклу добара каја се нуде у поступку јавне набавке, доставља се уз понуду.
Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна комора Србије на писани захтев
подносиоца захтева, у складу са прописима којима се уређује царински систем, сходно
Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла
(Сл. Гласник РС 33/2013).
При састављању понуде понуђач је у обавези да наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштита
животне средине као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
6.17.
Накнада за коришћење патената
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Заштита права понуђача

6.18.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом, препоручено са
повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
Наручиоца, уз уплату прописане таксе.Такса се уплаћује:
Текући рачун:

840-742221834-57

Модел:

97

Позив на број:

50-016

Прималац:

Буџет Републике Србије

Износ:

40.000 динара

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне
набавке, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
6.19.
Рок за закључење Уговора
Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:
Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и
подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта,
матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)

7.1.

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити
краћи од 30 дана

7.2.

Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора

7.3.

Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

7.4.

8. МОДЕЛ УГОВОРА
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, овлашћено лице понуђача који наступа
самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора
потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да
прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну
модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе
уговора.

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене:
Цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а

9.1.

Процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак
неопходан ради усклађивања цене током периода трајања Уговора (учешће трошкова
материјала, рада, енергената).

9.2.

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене
цене садржани у обрасцу понуде
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови
прибављања средства обезбеђења.
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

ОБРАЗАЦ 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
________________________
Адреса понуђача:
________________________
Одговорно лице (потписник уговора)
________________________
Матични број понуђача:
_________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
____________________________________
Име особе за контакт:
_________________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):
________________________
Телефон:
________________________________________________________
Телефакс:
________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
________________________

Место:

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________

ОБРАЗАЦ 2.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
________________________
Адреса подизвођача:
________________________
Матични број подизвођача:
_________________________________________________________
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):
____________________________________
Име особе за контакт:
_________________________________________________________
Електронска адреса подизвођача (e-mail):
________________________
Телефон:
________________________________________________________
Телефакс:
________________________

Место:

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

____________________

Напомена: образац копирати у потребном броју примерака

ОБРАЗАЦ 3.

__________________
(Назив понуђача)

______________
(Назив понуђача)

__________________
(Назив понуђача)

__________________
(Назив понуђача)

__________________
(Назив понуђача)

__________________
(Назив понуђача)

ИЗЈАВА
О
ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности објављеним на Порталу јавних набавки, дана 22.12.2015.године, за
набавку електричне енергије за потребе ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу, број
ЈНМВ 01/2016, изјављујемо да заједно подносимо понуду.

Место:

М.П.

Датум:

Одговорно лице понуђача
____________________

М.П.

Одговорно лице понуђача
____________________

М.П.

Одговорно лице понуђача
____________________

ОБРАЗАЦ 4.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Назив понуђача:
________________________
Адреса понуђача:
________________________
Одговорно лице (потписник уговора)
________________________
Матични број понуђача:
_________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
____________________________________
Име особе за контакт:
_________________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):
________________________
Телефон:
________________________________________________________
Телефакс:
________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
________________________

Место:

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

____________________

Напомена: образац копирати у потребном броју примерака

ОБРАЗАЦ 5.

ИЗЈАВА
О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
наступамо независно у поступку за јавну набавку електричне енергије за потребе
ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу, број ЈНМВ 01/2016, без договора са другим
понуђачима и заинтересованим лицима.

Место:

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

____________________

ОБРАЗАЦ 6.
На основу члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12,
14/2015 и 68/2015) у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за
потребе ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу, ЈНМВ 01/2016, понуђач
_________________________________ даје следећу
ИЗЈАВУ
(за понуђача)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач изјављује да за наведену
јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и
следеће обавезне и додатне услове:
1.

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

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

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

4.

Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;

5.

Да располаже довољним техничким капацитетом;

6.

Да може прибавити извештај о бонитету за јавне набавке;

7.

8.

Да може приложити један или више доказа примерених предмету уговора количини и
намени.
Да испуњава и остале додатне услове који су тражени конкурсном документацијом.

Место:

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________

ОБРАЗАЦ 6.а
На основу члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12,
14/2015 и 68/2015) у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за
потребе ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу, ЈНМВ 01/2016,
понуђач__________________________________ даје следећу
ИЗЈАВУ
(за подизвођача)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач изјављује да за наведену
јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и
следеће обавезне и додатне услове:
1.

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

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

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

4.

Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;

5.

Да располаже довољним техничким капацитетом;

6.

Да може прибавити извештај о бонитету за јавне набавке;

7.

8.

Да може приложити један или више доказа примерених предмету уговора количини и
намени.
Да испуњава и остале додатне услове који су тражени конкурсном документацијом.

Место:

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________

ОБРАЗАЦ 6.б
На основу члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12,
14/2015 и 68/2015) у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије за
потребе
ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу, ЈНМВ 01/2016,
понуђач______________________________________ даје следећу
ИЗЈАВУ
(за члана групе понуђача)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач изјављује да за наведену јавну
набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и следеће
обавезне и додатне услове:
1.

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

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

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

4.

Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;

5.

Да располаже довољним техничким капацитетом;

6.

Да може прибавити извештај о бонитету за јавне набавке;

7.

8.

Да може приложити један или више доказа примерених предмету уговора количини и
намени.
Да испуњава и остале додатне услове који су тражени конкурсном документацијом.

Место:

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________

ОБРАЗАЦ 7.
ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач............................................[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке добара мале вредности ЈНМВ 01/2016 , 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.

ОБРАЗАЦ 8.

ПОНУДА
1) Понуда бр. ___________од ____________ године,
за јавну набавку
електричне енергије за потребе ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу, број ЈНМВ
01/2016,
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
________________________
Адреса понуђача:
________________________
Одговорно лице (потписник уговора)
________________________
Матични број понуђача:
_________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
____________________________________
Име особе за контакт:
_________________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):
________________________
Телефон:
________________________________________________________
Телефакс:
________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
________________________

2) Понуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________

2. ________________

3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]

в) као заједничку понуду:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]

3) Цена:

БРОЈ
КРАТАК ОПИС

1.

Електрична енергија за потребе
ОШ „ Синиша Јанић“ у Власотинцу,
без акциза за утрошену електричну
енергијуакцизa за уторшену електричну
енергију ниje урачунатa у понуђену цену
активне електричене енергије“.

Јединична цена JT
РСД/кWh

Јединична цена JT
РСД/кWh

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

4) Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____% а
односи се на део предмета набавке: ________________
________________
________________

5) Начин плаћања
До ______ у текућем месецу за претходни месец.
6) Рок испоруке износи __________ дана од дана потписивања уговора.
7) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

Место:

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица

____________________

ОБРАЗАЦ 9.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Табела I
Опис

Редни
број
1.

Јединица мере

Електрична
енергија

Јединична цена JT у
динарима за 1 кWh без
ПДВ-а

кWh

Табела II
Редни
број

Опис

1.

Добро

2.

Остало

3.

Свега

Место:

Датум:

Јединица мере

100%

М.П.

Потпис одговорног лица

____________________

ОБРАЗАЦ 10.
МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. НАРУЧИЛАЦ : Основна школа „Синиша Јанић“, Власотинце, ул. Михајла Михајловића
број 1, МБ: 07104839, ПИБ: 101608008, рачун број 840-927660-78, коју заступа директор
школе Горан Митић ( у даљем тексту : наручилац ) и
2. Предузећа _________________________ са седиштем у ______________, ул.
____________________ бр. ___, ПИБ ______________, MБ______________, које заступа
директор ______________________, (у даљем тексту: Добављач)
ПРЕДМЕТ
Члан 1.
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу
продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за
реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима
којима се уређују права и обавезе по основу производње и продаје електричне енергије.
Место примопредаје електричне енергије
Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да су продаја и преузимање и плаћање електричне енергије, која
је предмет овог Уговора, изврши на следећи начин:

гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на места
примопредаје, током испоруке,

Период испоруке : од дана закључења уговора о јавној набавци до 31.12.2016. године
( односно закључења уговора о јавној набавци за 2016. годину ) од 00:00 до 24:00,

количина енергије: процењена од Наручиоца 79.540 кWh, са процењеном месечном
динамиком Наручиоца датој у табели како следи:



XII

Укупно

79.540

XI

10.793

X

9.561

1.269

IX

9.307

VIII

2.730

VII

0

VI

923

V

2.586

IV

7.713

III

11.794

II

11.194

Процењене
месечне
количине

I

11.670

[КWh]

Место примопредаје:
унутар електроенергетског система Републике Србије на
електроенергетском објекту, бројеви места мерења: 0028887, 0025012, 0024938, 0025128,
0025080.

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима
о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно Правилима о раду
дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике Србије (у даљем тексту у
множини: Правила Оператора система)
Цена електричне енергије
Члан 3.
Цена за испоручену електричну енергију износи ________________ динара за један кWh без
урачунатог ПДВ-а
У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача и ПДВ.
Трошкове из става 2. овог члана Наручилац се обавезује да исплати Добављачу у складу са
чланом 4., 5. и 6. овог Уговора.
Трошкови приступа преносном (дистрибутивном) систему електричне енергије
испоручене Наручиоцу
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плати Добављачу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове
приступа преносном систему електричне енергије и/или трошкове приступа дистрибутивном
систему, који се од стране оператора система обрачунавају Добављачу (у зависности од места
прикључења Наручиоца).
Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о цени
приступа систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени приступа
дистрибутивном систему. Одлука о цени приступа систему се примењује на обрачунске
величине за тарифне ставове за место примопредаје Наручиоца, добијене од оператора
система.

Трошкови накнадa за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Члан 5.
Наручилац се обавезује да плати Добављачу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (у даљем тексту:
Накнада) у складу са прописима Републике Србије.
Накнада се обрачунава као производ укупно измерене активне електричне енергије у
обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде која се утврђује у складу са
прописима Републике Србије, изражене у дин/ kWh.
Начин обрачуна и фактурисање
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.
Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на местима примопредаје
извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец о
чему сачињава записник.
Записник о оствареној потрошњи Добављач је дужан да достави уз фактуру за плаћање.
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању
обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система.
Обрачунске величине које се користе за фактурисање испоручене активне електричне енергије
су:
-

Једнотарифно мерење по зонама (зелена, плава, црвена)

Порез на додату вредност (ПДВ)
Члан 7.
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за продату
електричну енергију из члана 3., трошкове приступа систему електричне енергије из члана 4. и
Накнаду из члана 5. овог Уговора.
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања.
Члан 8.
Продавац издаје Наручиоцу јединствен рачун са исказаном испорученом електричном
енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије, Накнадом и ПДВ-ом најкасније

у року од 3 (три) дана по добијању месечног извештаја од оператора система о очитавању
обрачунских мерних места.
Добављач рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу, путем поште.
Добављач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате електричне
енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и обрачунати ПДВ.
Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Добављача у складу са његовим
писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број рачуна који се плаћа.
Наручилац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске банке, који
су у вези са плаћањима по основима из овог Уговора.
Добављач ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Добављачу уплати на рачун укупан износ
задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.
Право Купца на приговор на рачун
Члан 9.
На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања
рачуна.
Приговор Купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Добављач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У
случају да је приговор основан, Добављач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и
доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
У случају да Добављач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити
Купца уз образложење одлуке о приговору.
Рок плаћања
Члан 10.
Наручилац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна у року од ___________
дана од дана пријема фактуре ( рачуна ). У случају да наручилац, не плати рачун у року из
става 1, дужан је да снабдевачу, за период доцње плати затезну камату прописану законом.
Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писаним инструкцијама
назначеним на самом рачуну са позивом на број рачуна који се плаћа. Сматраће се да је
наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету
електричну енергију.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора,
уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу
са законом.

Резервно снабдевање
Члан 12.
Наручилац има право на резервно снабдевање у складу са одредбама члана 145. и 146.
Закона о енергетици.
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)
Члан 13.
Добављач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају
више силе.
Виша сила ослобађа Добављача обавезе да испоручи, а Наручилац да преузме количине
електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног 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 система донети у
складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског
система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну
страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе уколико се
њено трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања
последица више силе.
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговрних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна
чињеница.
У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају своје
обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој
примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на
раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем (препорученим писмом,
телеграмом, меилом, факсом) обавести другу уговорну страну.

Раскид уговора
Члан 14.
Уговор се може раскинути споразумно 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.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или
поводом овог Уговора, решаваће Привредни суд у Лесковцу.
Ступање уговора на снагу
Члан 16.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна.
Уговор се закључује на период до 31.12.2016. године, односно до окончања поступка
јавне набавке за снабдевање електричном енергијом.
Измене и допуне уговора
Члан 17.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и
обавезиваће Добављача и Наручиоца само оне измене и допуне које су сачинили споразумно у
писаној форми.
Завршне одредбе
Члан 18.
Наручилац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Наручиоца на рачун,
упозорење или друго писмено Снабдевача, које се односи на овај уговорни однос сматра
уредном, уколико је Снабдевач исте доставио на адресу наведену у овом Уговору.
Члан 19.
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и
подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и
функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.

Члан 20.
Наручилац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог
уговора.

Члан 21.
Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерака, по два примерка за сваку
уговорну страну.
ДОБАВЛЈАЧ
__________________________________

НАРУЧИЛАЦ
Директор ОШ „ Синиша Јанић“

( назив фирме )

Власотинце

__________________________________

Горан Митић

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

М.П. )

________________________________
( потпис овлашћеног лица )
( М.П. )

ОБРАЗАЦ 11.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни
број

НАЗИВ ТРОШКОВА

ВРЕДНОСТ

УКУПНО:

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. ЗЈН)

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

