1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1.1

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца:
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Шифра делатности:
Број рачуна:

Емаил адреса
Врста наручиоца:
Врста поступка ЈН:
Врста предмета
Контакт:
Дана:

1.2.

Средња школа''17. септембар'' Лајковац
Улица Вука Караџића бр. 19, 14224 Лајковац

101344404
07283911
8532
840-945660-10
skolala@ptt.rs
Установа
Јавна набавка мале вредности
Добра
Радоје Блажић, 014 343-11-45; 063-10-40-926;
04.01.2018. године

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су у буџету Општине Лајковац и
предвиђена у финансијском плану Средње школе ''17. септембар'' за 2018. годину.

1.3.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
чланом 39. став 2., чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“,
број 124/12, 14/15, 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о
поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/13), као

и у складу са Законом о енергетици (''Сл. гласник РС“ бр. 57/2011, 80/11-исправка,
93/12 и 124/12), Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(„Сл. гласник РС“ бр. 63/2013) Правилником о раду преносног система и изменама и
допунама Правилника о раду преносног система („Сл. гласник РС“' бр 3/2012),
Правилника о раду дистрибутивног система, другим нормативним актима и обавезним
стандардима који важе за набавку ове врсте добара и Одлуком о покретању поступка јавне
набавке добара број 1/2018 заведене под бр. 1/18 од 04.01.2018. године.
1.4.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет поступка је јавна набавка добра – електрична енергија за потребе Средње школе'' 17.
септембар'' у Лајковцу.
- у даљем тексту „Јавна набавка“.
Ознака из општег речника радова набавке: 09310000 - електрична енергија.
Набавка није обликована у више партија.
1.5.

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.
Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и

оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према Упутству понуђачима како да сачине
понуду и Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део
конкурсне документације.
- Понуђач може да поднесе само једну понуду.
- Понуда се подноси на српском језику.
- Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све услове из
конкурсне документације.
- Понуда са варијантама није дозвољена.
- Важност понуде је 30 дана.
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити у
писаном облику, на адресу: Средња школа''17. септембар'' Лајковац, Ул.Вука Караџића 19, 14224
Лајковац, најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

1.6.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена".
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок плаћања.
У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио дужи рок важења понуде.

1.7.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, са сајта Средње школе
''17. септембар''Лајковац (http://www.tehnika.edu.rs)
Конкурсну документацију понуђачи могу лично преузети на адреси наручиоца: Средња школа
''17. септембар'' Лајковац, Ул. Вука Караџића бр. 19, 14224 Лајковац, код секретара школе, уз овлашћење.

1.8.

НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти.
Понуда се подноси лично код секретара школе, или путем поште, на адресу Средња школа
''17. септембар'' Лајковац, Ул. Вука Караџића бр. 19, 14224 Лајковац, до среде 17.01.2018. године до 1400
часова.
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац ПО1 из конкурсне
документације.
На полеђини коверте налепити попуњен помоћни образац „Образац бр. ПО2".
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

1.9.

МЕСТО ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, у среду, 17.01.2018. године у 1500 часова у
Средњој школи ''17. септембар'' Лајковац, Ул. Вука Караџића бр. 19, 14224 Лајковац, у секретаријату
школе.
1.10.
УСЛОВИ
ПОД
КОЈИМА
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ

ПРЕДСТАВНИЦИ

ПОНУЂАЧА

МОГУ

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре
почетка отварања понуда Комисији предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуда.

1.11.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

1.12.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Контакт особе за све информације везане за јавну набавку је Радоје Блажић, секретар школе, број
телефона 014 343 -11-45, 063-10-40-926;.

1.13.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и
конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона
о јавним набавкама, што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин
дефинисан конкурсном документацијом.
Такође вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел уговора
попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са изабраним понуђачем бити закључен
уговор.

СРЕДЊА ШКОЛА'' 17. СЕПТЕМБАР''

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Поступак јавне набавке мале вредности - добра

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ''17. СЕПТЕМБАР''
(ЈН бр. 1/2018)

У Лајковцу 04. 01. 2018. године

На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јавне
набавке мале вредности („Службени гласник РС“ бр. 29/13), конкурсна документација ЈНМВ

Електрична енергија за потребе Средње школе'' 17. септембар''Лајковац
садржи:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Позив за подношење понуде
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност услова понуђача
Докази (прилози)
Образац за оцену испуњености услова
Подаци о понуђачу
Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
Изјава о ангажовању подизвођача
Подаци о подизвођачу
Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди
Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду.
Модел уговора
Образац понуде
Изјава o независној понуди
Трошкови припреме понуде
Спецификација добара
Овлашћење представника понуђача
Образац бр. По 1
Образац бр. По 2

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1.2

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца:
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Шифра делатности:
Број рачуна:
Интернет адреса

Врста наручиоца:
Врста поступка ЈН:
Врста предмета:
Контакт:
Број:
Дана:

Средња школа'' 17. септембар''
Улица Вука Караџића бр. 19, 14224 Лајковац

101344404
07283911
8532
840-945660-10
skolala@ptt.rs
установа
Јавна набавка мале вредности
Добра
Радоје Блажић, 014 343-11-45;

04.01.2018. године

1.2.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су у буџету Општине Лајковац и
предвиђена у финансијском плану Средње школе ''17. септембар'' за 2018. годину.

1.3.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
чланом 39. став 2., чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“,
број 124/12, 14/15, 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о
поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/13), као

и у складу са Законом о енергетици (''Сл. гласник РС“ бр. 57/2011, 80/11-исправка,
93/12 и 124/12), Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(„Сл. гласник РС“ бр. 63/2013) Правилником о раду преносног система и изменама и
допунама Правилника о раду преносног система („Сл. гласник РС“' бр 3/2012),
Правилника о раду дистрибутивног система, другим нормативним актима и обавезним
стандардима који важе за набавку ове врсте добара и Одлуком о покретању поступка јавне
набавке добара број 1/2018. заведене под бр. 1 од 04.01.2018. године.

1.4.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет поступка је јавна набавка добра – електрична енергија за потребе Средње школе'' 17.
септембар''
- у даљем тексту „Јавна набавка“.
Ознака из општег речника радова набавке: 09310000 - електрична енергија.
Набавка није обликована у више партија.

1.5.

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.
Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и
оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према Упутству понуђачима како да сачине
понуду и Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део
конкурсне документације.
- Понуђач може да поднесе само једну понуду.
- Понуда се подноси на српском језику.
- Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све услове из
конкурсне документације.
- Понуда са варијантама није дозвољена.
- Важност понуде је 30 дана.
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити у
писаном облику, на адресу: Средња школа''17.септембар'', Ул. Вука Караџића бр. 19, 14224 Лајковац, или
e-mail skolala@ptt.rs најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

1.6.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена".
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок плаћања.
У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

1.7.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и са сајта Средње школе
''17.септембар'' Лајковац (http://www.tehnika.edu.rs).
Конкурсну документацију понуђачи могу лично преузети на адреси наручиоца: Средња
школа''17. септембар'', Ул. Вука Караџића бр. 19, 142224 Лајковац, код секретара школе, уз овлашћење.

1.8.

НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти.
Понуда се подноси лично секретару школе, или путем поште, на адресу Средња школа''17.
септембар'', Ул. Вука Караџића бр. 19, 14224 Лајковац, до среде 17.01.2018. године до 1400 часова.
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац ПО1 из конкурсне
документације.
На полеђини коверте налепити попуњен помоћни образац „Образац бр. ПО2".
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

1.9.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, среда 17.01.2018. године у 1500 часова у
Средњој школи''17. септембар'', Ул. Вука Караџића бр. 19, 14224 Лајковац, у секретаријату школе.

1.10.
УСЛОВИ
ПОД
КОЈИМА
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ

ПРЕДСТАВНИЦИ

ПОНУЂАЧА

МОГУ

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре
почетка отварања понуда Комисији предају писано пуномоћје, којим ће доказати овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуда.

1.11.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

1.12.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Контакт особе за све информације везане за јавну набавку је: Радоје Блажић, број телефона 014
343-11-45. 063/10-40-926;

1.13.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и
конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона
о јавним набавкама, што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин
дефинисан конкурсном документацијом.
Такође вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел уговора
попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са изабраним понуђачем бити закључен
уговор.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском

језику.
Поступак отварања понуда води се на српском језику.
2.2.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

У

ПОГЛЕДУ

НАЧИНА

САЧИЊАВАЊА

ПОНУДЕ

И

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени
од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.
Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно
уметати.
Обрасци који се не односе на понуђача не могу бити изостављени из понуде, већ морају бити
означени као „Није применљиво“ и оверени потписом и печатом понуђача.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и
потпише и то:
• уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
• уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен
и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
• уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране
овлашћеног члана групе понуђача.
2.3.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.

2.4.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за
подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној
коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком "Измена понуде", "Допуна понуде" или
"Опозив понуде" за ЈАВНУ НАБАВКУ – Електрична енергија за потребе Средње школе''17.
септембар'' Лајковац, ЈН бр. 1/2018 (НЕ ОТВАРАТИ). Понуђач је дужан да на полеђини коверте
назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Измена или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 0800 - 1400
сати, на адресу наручиоца. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене
основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у
зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
2.5.

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
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.
2.6.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да
наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити
већи од 50 %) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
2.7.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона о јавним набавкма, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1. тачка
5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.

2.8.

РОК ПЛАЋАЊА

Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет)
дана [рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС" бр. 119/2012)], од дана службеног
пријема правилно испостављеног рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
2.9.

ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке са испоруком, као и остали
зависни трошкови везани за реализацију обавезе из овог Уговора. У цену из уговора
нису урачунати трошкови о преносу и приступу дистрибутивном систему електричне
енергије као ни извори обновљиве енергије, те ни накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије. Пратећи трошкови морају бити посебно исказати у
фактури. Пратећи трошкови регулисани су Законом о енергетици („Службени гласник
РС“ бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012) и подзаконским актима који уређују
ову област и обухватају трошкове приступа систему електричне енергије, накнаду за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као и обрачунати ПДВ.

Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу
којих је одређена.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
2.10.

РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Испорука електричне енергије се планира за период од годину дана од дана
закључења уговора, сваким даном од 00:00 до 24:00 часова. Место (испоруке) - мерно
место Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на
ниском напону у објекту Средње школе''17. септембар'' Лајковац, према приложеној
спецификацији.
2.11.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуде, на е-mail: sкоlala@ptt.rs
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача,
понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном облику.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева
да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
2.12.

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
2.13.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача,
односно његових подизвођача.
Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења
понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.
2.14.

ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде,
по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:
- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима
сматраће се тачним;
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати
тачном, осим у износима који су дати паушално;
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.

2.15.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена".
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок плаћања.
У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио дужи рок важења понуде.
2.16.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или
није могуће упоредити је са другим понудама.
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
набавке, за период од претходне три године . Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа
о
реализованом
средству
обезбеђења
испуњења
обавеза
у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
2.17.

МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел
уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора
попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора, а чланови групе понуђача
дужни су да парафирају све стране модела уговора.
У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе
понуђача.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.
2.18.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Понуђач је у обавези да достави попуњен Образац 11 – Спецификација добара, на којем ће се на
јасан и недвосмислен начин видети структура предметних добара.
2.19.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 5 (пет) дана од дана
отварања понуда.
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од
дана доношења одлуке.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати
потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати
препоручено са повратницом.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем
одбијен.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор
сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што
уговор буде закључен.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен најкасније 8 (осам) дана од дана истека рока
за подношење захтева за заштиту права.
2.20.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе лице које има интерес да закључи уговор о предметној
јавној набавци.
Захтев за заштиту права у име понуђача,односно заинтересованог лица може да поднесе
пословно удружење.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно предајом секретару школе или поштом препоручено са повратницом. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења Одлуке о додели уговора или обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити
захтев за заштуту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују
поступак заштите права понуђача (члан 148. -158. Закона о јавним набавкама).
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на
предлог наручиоца не одлучи другачије.
2.21.

ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за
избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном
документацијом.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави
поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године.
2.22.

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

На основу члана 8. став 1. тачке 20. и 21. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС",
број 29/13) понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Такође Вас обавештавамо да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.
У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац
тражио, 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.

2.23. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних рефенци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чл. 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се
у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ПОНУЂАЧА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)- Важећа лиценца за обављање
енергетске делатности- снабдевања електричном енергијом, на тржишту електричне
енергије, издата од Агенције за енергетику РС, коју доставља у виду неоверене копије.
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 гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 1. тач. 6)
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. ст. 2. Закона, и
то:
Кадровски капацитет: Неопходно је да понуђач ангажује кадрове
одговарајућег профила и у потребном броју, односно кључно техничко особље и друге
експерте који раде за понуђача, а који ће бити одговорни за извршење уговора.
Технички капацитет: Потребно је да обезбеди сву неопходну опрему која ће
омогућити да се уговорена испорука електричне енергије изврши у складу са захтевима
наручиоца.
3.1. Подношење понуда са подизвођачем
Понуђач, попуњавањем одговарајућег обрасца из Конкурсне документације мора
навести да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и навести у својој
понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу у другој фази овог
поступка, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршавати
преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. Закона о јавним набавкама.
Понуђач испуњава све услове самостално и за то доставља доказе у складу са наведеним
у Конкурсне документације (обавезне и додатне).

3.2. Подношење заједничке понуде
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до
4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем ће бити поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се подносиоци из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке предвиђене чланом 81.
став 4. Закона о јавним набавкама.
Подносиоци који поднесу заједничку пријаву одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети пријаву самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
пријаву у име задругара.
Наручилац може да тражи од чланова групе подносилаца да у пријавама наведу имена и
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
3.3.

Доказивање испуњености услова

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача.), којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона. Важећа лиценца за обављање енергетске делатности- снабдевања
електричном енергијом, на тржишту електричне енергије, издата од Агенције за енергетику РС, коју
доставља у виду неоверене копије.
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, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

4. ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)
Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као
и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације, и то:

1.

Извод из Агенције за привредне регистре

Прилог бр. 1

2.

Потврде надлежног суда и Полицијске управе Министарства
унутрашњих послова

Прилог бр. 2

3.

Потврде Привредног суда, Прекршајног суда или Агенције за
привредне регистре

Прилог бр. 3

4.

Потврда Пореске управе о измиреним доспелим порезима и
доприносима РС и Потврде надлежне јединице локалне
самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на
локалном нивоу или Потврда да се понуђач налази у поступку
приватизације субјеката

Прилог бр. 4

5.

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који
издаје Агенција за привредне регистре

Прилог бр. 5

6.

Лиценца за обављање енергетске делатности- снабдевања
електричном енергијом, на тржишту електричне енергије, издата
од Агенције за енергетику РС

Прилог бр. 6
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1.

Образац за оцену испуњености услова
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Подаци о понуђачу
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Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде

4.

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима

5.

Изјава о ангажовању подизвођача

6.

Подаци о подизвођачу

7.

Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди.

8.

Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

9.

Модел уговора

10. Образац понуде
11. Изјава о независној понуди
12. Трошкови израде понуде
13. Спецификација добара
14. Структура цене

Образац бр. 1
Образац бр. 2
Образац бр. 3
Образац бр. 4а
Образац бр. 4б
Образац бр. 4в
Образац бр. 5а
Образац бр. 5б
Образац бр. 6
Образац бр. 7
Образац бр. 8
Образац бр. 9
Образац бр. 10
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Помоћни обрасци:
1.

Овлашћење представника понуђача

Образац бр. ПО 1

2.

Образац за полеђину коверта

Образац бр. ПО 2

Образац бр. 1 – Образац за оцену испуњености услова
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________(навести назив
понуђача) у поступку јавне набавке добара – електрична енергија број 1/2018.,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине;
6) Понуђач испуњава додатне услове Кадровски капацитет: Неопходно је да
понуђач ангажује кадрове одговарајућег профила и у потребном броју, односно
кључно техничко особље и друге експерте који раде за понуђача, а који ће бити
одговорни за извршење уговора. Технички капацитет: Потребно је да обезбеди
сву неопходну опрему која ће омогућити да се уговорена испорука електричне
енергије изврши са захтевима наручиоца..
Датум: ___________ 201. г.

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________(навести
назив
подизвођача) у поступку јавне набавке добара – електрична енергија број 1/2018.,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији).
5) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине;
6) Понуђач испуњава додатне услове за део посла који је њему поверен. Кадровски
капацитет: Неопходно је да понуђач ангажује кадрове одговарајућег профила и у
потребном броју, односно кључно техничко особље и друге експерте који раде
за понуђача, а који ће бити одговорни за извршење уговора. Технички
капацитет: Потребно је да обезбеди сву неопходну опрему која ће омогућити да
се уговорена испорука електричне енергије изврши са захтевима наручиоца.

Датум: ___________ 2018. г.

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна особа /потписник уговора/:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:
Текући рачун понуђача:
Пословна банка:
Матични број понуђача:
Порески број понуђача:

Датум: ___________ 2018. г.

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1.
2.
3.

Који наступа самостално
Који наступа са подизвођачима
Овлашћеног члана групе понуђача

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за
јавну набавку бр. 1/2018. – Електрична енергија за потребе СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''17. септембар''
Лајковац, саставио и потписао

___________________________________________________________________________
(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)
у име и за рачун понуђача
___________________________________________________________________________

Датум: ___________ 2018.годинe

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица или
овлашћеног члана групе
понуђача)

Образац бр. 4а

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку број
1/2018. – Електрична енергија за потребе СРЕДЊЕ ШКОЛЕ'' 17. септембар''Лајковац,
изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Датум: ___________ 2018. г.

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 4б

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)

За реализацију јавне набавке бр. 1/2018. – Електрична енергија за потребе СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ''17. СЕПТЕМБАР'' Лајковац, ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Назив подизвођача

Датум: ___________ 2018. г.

Позиција радова које изводи

М.П.

Учешће подизвођача

______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са
подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Образац бр. 4в

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Седиште подизвођача:
Одговорна особа /потписник уговора/:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:
Текући рачун подизвођача:
Пословна банка:
Матични број подизвођача:
Порески број подизвођача:

Датум: ___________ 2018. г.

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити
за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Образац бр. 5а

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна особа /потписник уговора/:
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:
Текући рачун понуђача:
Пословна банка:
Матични број понуђача:
Порески број понуђача:

Датум: ___________ 2018. г.

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.

Образац бр. 5б

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности
број 1/2018. – Електрична енергија за потребе СРЕДЊЕ ШКОЛЕ''17. СЕПТЕМБАР''ЛАЈКОВАЦ.
Овлашћујемо члана групе
____________________________________________ да у име и
за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

ВРСТА ПОСЛА
ПУН НАЗИВ И
КОЈИ ЋЕ ИЗВОДИТИ
СЕДИШТЕ, (АДРЕСА)
ЧЛАН
ЧЛАНА ГРУПЕ
ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА
ГРУПЕ У
ПОНУДИ
(процентуално)

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ

Овлашћени члан:
_____________________
Потпис одговорног лица:
м.п.
Члан групе:
_____________________
Потпис одговорног лица:
м.п.
Члан групе:
_____________________
Потпис одговорног лица:
м.п.
Члан групе:
_____________________
Потпис одговорног лица:
м.п.
Члан групе:
_____________________
Потпис одговорног лица:
м.п.
Датум:_____________ 2018.г

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача.

Образац бр. 6

Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише и потпише одговорно лице понуђача, а
код заједничке понуде и чланови групе понуђача

МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Закључен између:

1. СРЕДЊЕ ШКОЛЕ''17. СЕПТЕМБАР'', улица Вука Караџића, број 19 14224
Лајковац , ПИБ 101344404, матични број 07283911, текући рачун број 840945660-10 отворен код Управе за трезор, коју заступа директор школе Иван
Крушкоња, ( у даљем тексту: Купац) и
2. Понуђача:
Понуђач, ____________________________________________________________
(назив понуђача)
кога заступа _________________________________________________________
(име заступника)
МБ: ________________________________

ПИБ: _______________________________

(у даљем тексту: „Снабдевач“.)

Уговорне стране споразумеле су се о следећем:

Уговорне стране констатују:
- да је Снабдевач на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС", број 124/2012, 14/15, 68/15) - у даљем тексту: Закон), на основу позива за
подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и на порталу Средње школе
''17. септембар'' Лајковац дана 08.01.2018. године, спровео поступак за јавну набавку добара
електричне енергије, ЈН бр. 1/2018. године
- да је Снабдевач дана ________________ 2018. године, доставио понуду број
__________________________________ , која у потпуности испуњава захтеве Купца из
конкурсне документације и саставни је део овог уговора;
- да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Снабдевача и
Одлуке о додели уговора број: ___________________________ од __________
_______године,изабрао Снабдевача за испоруку предметних добара.

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за
потребе Средње школе''17. септембар'' Лајковац.
Предмет
набавке

Јед.мере

1.
2.
Електрична KWh
енергија
ВТ
Електрична KWh
енергија
НТ
KWh
УКУПНО:

Јед.цена
без
ПДВ-а

Процењене Јед.цена
количине
са ПДВом

Укупна
цена без
ПДВ-а, за
процењене
количине

3.

4.
60.000

6.(3х4)

5.

Укупна
цена са
ПДВ-ом,
за
процењене
количине
7.(4х5)

20.000

80.000

Члан 2.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један kwh електричне енергије цену,
без ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог уговора.
Обрачун – фактурисање и наплата врши се по наведеној цени, а према стварно
испорученој количини електричне енергије за уговорени обрачунски период.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања и не може се мењати. У цену из
члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за
пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије.
Трошкове из става 3. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз
примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за
приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са 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.
Члан 3.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
• Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом .
• Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца.
• Место испоруке: обрачунскo мернo местo Купца прикључено на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу

са постојећим ознакама ЕД.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије
буде у складу са Правилима о раду преносног система (''Службени гласник РС'', бр. 55/8
и 3/12).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр.
120/12), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног
система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од 45 дана по пријему
фактуре(рачуна) за испоручене количине електричне енергије,за предходни месец,коју
испоставља Снабдевач.
Члан 4.
Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке Купца.
Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са
чланом 141. став 5. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 57/11, 80/11исправка, 93/12, 124/12), односно да закључи и Купцу доставити:
• Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у
конкурсној документацији.
Члан 5.
Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње
електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора
дистрибутивног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и
информације из члана 144. Закона о енергетици.
Члан 6.
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у
складу са овим уговором.
Уколико Снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће
уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име
доброг извршења посла.

Члан 7.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора.
Члан 8.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се
регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта
електричне енергије у Републици Србији.
Члан 9.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће
решавати споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у
Ваљеву.
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи 12 месеци од дана
потписивања Уговора.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА

НАРУЧИЛАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА''17. СЕПТЕМБАР''
__________________________________
Директор ИВАН КРУШКОЊА

__________________________________

Образац бр. 7

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за достављање понуда за набавку радова у поступку јавне набавке мале
вредности бр. 1/2018. чији је предмет Електрична енергија за потребе СРЕДЊЕ ШКОЛЕ''17.
СЕПТЕМБАР'', достављамо:
ПОНУДУ

бр. ___________________ од __________________ 2018. године.

1. да квалитетно извршимо посао у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б) са подизвођачем

в) заједничка понуда

(заокружити)
2. Услови понуде

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
-авансно плаћање није дозвољено.

Плаћање се врши уплатом на рачун Снабдевача, у
року од 45 дана по пријему фактуре(рачуна) за
испоручене количине електричне енергије,за
предходни месец,коју испоставља Снабдевач.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (не
може бити краћи од 30 дана)

_____ дана од дана отварања понуда

ПЕРИОД ИСПОРУКЕ

Од 00:00 до 24:00 часова

Мерна места наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем дата у табели 1.
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
наручиоца на местима испоруке током периода испоруке.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а)
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије
за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор дистрибутивног система
обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу
обрачунских величина, за места примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени
приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.
МЕСТО ИСПОРУКЕ

Образац структуре цене бр. ________ је саставни део понуде.
Место: _________________
Датум: ___________ 2018. г.

Понуђач
М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. 8

ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 24/2012.) изјављујемо
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у поступку јавне набавке
број 1/2018 – Електрична енергија за потребе Средње школе ''17. септембар'', подносимо независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: ___________ 2018. г.

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за
подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац бр. 9

ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ
Рб.

Врста трошка

Износ (у динарима)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО:

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

Датум: ___________ 2018. г.

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му надокнади трошкове
припреме понуде.

Образац бр. 10 – Спецификација добара
Попис мерних места и преглед просечнa потрошњa у децембру 2017. године

Редни
број

Шифра

1.

Предмет
набавке

1.
Електрична
енергија
ВТ
Електрична
енергија НТ

Назив мерног
места
Средња
школа''17.
септембар''
школска зграда

Јед.мере

2.
KWh

Јед.цена
без ПДВ-а

3.

Број
бројила

Адреса

Вука Караџића 40893
19
7912937

Процењене
количине

4.
60.000

KWh

20.000

KWh

80.000

Јед.цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а,
за
процењене
количине

Укупна цена
са ПДВ-ом,
за
процењене
количине

5.

6.(3х4)

7.(4х5)

УКУПНО:

Датум: ___________ 2018. г.

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. ПО 1

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________
бр.л.к._________________________
овлашћује се да у име и за рачун

ул . _________________________________
издате од____________________________

________________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)
може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 1/2018 – Електрична енергија за
потребе Средње школе ''17. септембар'' Лајковац.
Представник понуђача има овлашћења да у име и за рачун понуђача преузима све радње у отвореном
поступку, и то да може
* потписати , потврдити исправку рачунске контроле или неке друге грешке која не утиче на
исправност понуде.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.

Датум: ___________ 2018. г.

М.П.

______________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац бр. ПО 2

ПРИМАЛАЦ:

СРЕДЊА ШКОЛА''17. СЕПТЕМБАР''
Улица Вука Караџића бр. 19
14224 Лајковац
ПОНУЂАЧ
Назив
Адреса
Број телефона
Број телефакса
е-mail адреса
Име и презиме овлашћеног лица за
контакт

ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ''17. СЕПТЕМБАР''
РЕДНИ БРОЈ 1/2018

! НЕ ОТВАРАТИ !
датум и сат подношења:

____________________
(попуњава секретар школе)

