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На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке број 14 од 9. 1. 2018. године и Решења о
именовању чланова комисије за јавне набавке број 15 од 9. 1. 2018. године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуге снабдевања електричном енергијом
за потпуно снабдевање у 2018. години
-јавна набавка мале вредности (ЈНМВ 2/18)
САДРЖАЈ:
I.
Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке
II.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
III. Упутство како се доказује испуњеност услова
IV. Упутство понуђачима како да сачине понуду и услови за учешће у поступку јавне
набавке
V.
Обрасци у документацији (за сачињавање понуде)
Образац бр. 1
- Образац понуде
Образац бр. 1а
- Подаци о понуђачу у заједничкој понуди
Образац бр. 1б
- Подаци о подизвођачу
Образас бр. 2
- Образац јединичне цене и структуре цене
Образац бр. 3
- Образац трошкова припреме понуде
Образац бр. 4а
- Изјава понуђача о испуњености обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке
Образац бр. 4б
- Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке за подизвођача
Образац бр. 5
- Изјава о давању обезбеђења за добро извршење посла
Образац бр. 6
- Изјава о независној понуди
Образац бр. 7
- Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона
Образац бр. 8
- Изјава o поступању у складу са чланом 141. став 5.
Закона о енергетици
VI. Прилози
- Прилог 1 -Модел меничног овлашћења за добро извршење посла
- Прилог 2 -Модел уговора
VII.

Спецификација услуге
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
I.1. Подаци о Наручиоцу
Наручилац: ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ “
Адреса: Булевар ослобођења 317
Интернет страница: www.filipfilipovic.edu.rs
I.2. Врста поступка јавне набавке
Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности услуге снабдевања
електричном енергијом за потпуно снабдевање у 2018. години (ЈНМВ 2/18) у складу
са чланом 39. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон), а покренут је Одлуком
о покретању поступка јавне набавке број 14 од 9. 1. 2018. године.
I.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 2/18 је набавка услуге снабдевања
електричном енергијом за потпуно снабдевање у 2018. години а према
спецификацији услуге која се налази у поглављу VII Конкурсне документације.
Према општем речнику набавки предмет јавне набавке сврстава се у категорију: Услуге
дистрибуција електричне енергије, шифра из О.Р.Н. је 65310000
I.4. Уговор о јавној набавци
Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.
I.6. Контакт
Контакт особа је: Драган Јанковић контакт телефон: 064/610-60-12
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II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
O JAВНИМ НАБАВКАМА
II.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
II.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона);
Документација:
Извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре
или други извод из регистра надлежног органа (која се издаје сходно чл. 12. Закона о
регистрацији привредних субјеката („Сл. Гласник РС“ бр. 55/2004 и 61/2005). За
нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава овлашћени орган –
институција земље понуђача.
II.1.2. Да понуђач нити 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);
Документација за правна лица:
- Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица;
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду;
- Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења
може се поднети према месту рођења (орган надлежан за унутрашње послове
општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене
евиденције.
Документација за физичка лица/предузетнике:
- Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења (орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој
територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.
Ако је више законских заступника, за сваког доставља уверење из казнене евиденције.
II.1.3. Да је понуђач 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. 3. Закона);
Документација :
- Потврда пореске управе Републике Србије да је понуђач за текућу годину измирио
доспеле порезе и друге јавне дажбине, као и
- Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода да је понуђач
измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у јединици локалне самоуправе
(обе потврде се издају сходно чл. 161. Закона о општем управном поступку („Сл.
Лист СРЈ“, бр. 33/1997 и 31/2001).
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II.1.4. Да понуђач има важећу дозволу за обављање делатности трговине електричном
енергијом (чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона).
Документација:
- Лиценцa за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за
енергетику или адекватан докуменат предвиђен прописима државе у којој страни
понуђач има седиште,.
- Потврда органа који издаје документ да је документ важећи.
II.1.5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).
Документација: Попуњен образац 7 у одељку V конкурсне документације
II.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
II.2.1. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетом односно да је активан учесник на тржишту електричне енергије,
односно да је у било којем периоду од отварања тржишта електричне енергије
до дана објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације
на Порталу јавних набавки, обавио минимално 5 (пет) трансакција електричне
енергије са другим учесником на тржишту, прихваћену од стране Оператора
преносног система.
Документација:
- Потврда Оператора преносног система, потписана и оверена печатом.
II.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона
и услов из члана 75. став 1. тачка 4 Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
II.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
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III

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

У склопу поднете понуде, а у циљу доказивања испуњености обавезних услова
наведених у поглављу II Конкурсне документације- тачке II.1.1. до II.1.3, понуђач
подноси Изјаву (Образац 4а и образац 4б-уколико се подноси понуда са подизвођачем у
поглављу V Конкурсне документаци је), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
став 1-4 Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора бити потписана:
- Уколико понуђач подноси самосталну понуду/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. (4а)
- Уколико понуду подноси група понуђача- од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (4а)
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, од стране овлашћеног
лица понуђача (4а) и другу изјаву потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача (4б) и оверену печатом.
Услов из тачке II.1.4. Конкурсне документације Понуђач доказује достављањем
документације наведене у тачки II.1.4. Конкурсне документације.
Услов из тачке II.1.5. Конкурсне документације Понуђач доказује достављањем
документације наведене у тачки II.1.5. Конкурсне документације.
Услов из тачке II.2.1. Конкурсне документације Понуђач доказује достављањем
документације наведене у тачки II.2.1. Конкурсне документације.
Осим доказа којим доказује испуњеност обавезних и допунских услова Понуђач је дужан
да достави у склопу своје понуде и:
- Потврду од Привредне коморе Србије да је роба домаћег порекла – наведену
потврду достављају само они понуђачи који нуде робу домаћег порекла.
Приликом доношења одлуке о додели уговора, Наручилац ће се придржавати
члана 86. Закона о јавним набавкама.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Пре доношења одлуке о додели уговора Наручилац ће од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, затражити да достави на увид оригинал или оверену копију
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.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова. У том случају, Понуђач је у обавези да достави
потврду о упису у Регистар понуђача, у складу са чланом 78. Закона.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ И УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
IV.1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод
на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик.

IV.2.

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђачи своје понуде дају на основу спецификације услуге наведене у одељку VII Спецификација услуге.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке, читко, штампаним
словима, у обрасце који су саставни део Конкурсне документације и прилаже доказе
наведене у Конкурсној документацији.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
другом паковању, затворено на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
Сви документи поднети у понуди морају бити повезани у целину и запечаћени, тако
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
На полеђини коверта или паковања навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Уз понуду се не достављају упутства која су саставни део Конкурсне документације.
IV.3.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Рок за подношење понуда је 14. 2. 2018. године до 14,30 часова.
Понуде се подносе лично или препорученом пошиљком, на адресу:
Основна школа ''Филип Филиповић''
Београд, Булевар ослобођења 317
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуге снабдевања електричном енергијом за потпуно
снабдевање у 2018. години-јавна набавка мале вредности (ЈНМВ 2/18) - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана и
часа истека рока за подношење.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверту, односно другом паковању у
коме се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремено поднету понуду Комисија за спровођење поступка јавне
набавке неће разматрати и као такву, неотворену, вратиће је поштом понуђачу.
IV.4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити комисијски одмах по истеку рока за подношење
понуда, односно дана 14. 2. 2018. године, са почетком у 15,00 часова у просторијама
Наручиоца у Београду Булевар ослобођења 317.

Београд, јануар 2018
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Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али у поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који
најкасније до почетка отварња понуда доставе писано овлашћење за представљање у
поступку јавне набавке.
IV.5. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине попуњени следећи обрасци:
- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 1- Образац понуде;
- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 1а-Подаци о понуђачу који је учесник
у заједничкој понуди, (уколико понуду подноси група понуђача);
- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 1б- Подаци о подизвођачу, (уколико
понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу);
- Попуњен, печатом оверен и потписам Образац бр. 2-Образац јединичне цене и
структуре цене
- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 4а Изјава понуђача о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке
- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 4б Изјава понуђача о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке за подизвођача;
- Документација наведена у тачки II.2.1. Конкурсне документације којим се доказује
испуњеност допунских услова;
- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац 5 - Изјава о давању обезбеђења за
добро извршење посла
- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 6 - Образац изјаве о независној
понуди
- Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 7 - Образац изјаве понуђача о
поштовању обавеза чл. 75. став 2. Закона;
- Попуњен, печатом оверен и потписан Обраци бр. 8 Изјава o поступању у складу са
чланом 188 Закона о енергетици
- Документација предвиђена тачкама II.1.4. и II.2.1. Конкурсне документације
- Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог 2 поглавља VI Модел уговора;
IV.6.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

IV.7.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа
''Филип Филиповић'', Београд, Булевар ослобођења 317 са назнаком:
„Измена/допуна/опозив (навести шта је предмет) понуде за јавну набавку снабдевања
електричном енергијом за потпуно снабдевање у 2018. години - Јавна набавка мале
вредности (ЈНМВ 2/18).”
На полеђини коверта или или другог паковања навести назив и адресу понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверту је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

Београд, јануар 2018
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IV.8.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (образац 1 поглавље V Конкурсне документације), понуђач
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
IV.8.1 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље V образац 1 Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у обрасцу 1б поглавља V Конкурсне документације понуде наводи назив и
седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у Поглављу V Конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Поглавље III Конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
IV.8.2 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(образац 1 поглавља V Конкурсне документације) наведе да се понуда подноси као
заједничка понуда Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1. до 6. Закона и то о:
- 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.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у Поглављу V Конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Поглавље III Конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
Београд, јануар 2018
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IV.9.

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА
Плаћање извршене услуге биће вршено на основу месечног рачуна који ће Давалац
услуге испостављати поштом Наручиоцу, на адресу Наручиоца, најкасније до 10. у месецу, за
претходни месец а у складу са закљученим Уговором.
Испостављен рачун мора садржати следеће елементе:
- вредност продате електричне енергије
- трошковиме балансирања,
- трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина)
и
- трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
- порез на додату вредност.
Наручилац ће коректно испостављен рачун платити у року од најмање 8 (осам)дана
од дана службеног пријема.
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике
Србије и подзаконским актима.
Саставни део рачуна је Записник о утврђеној потрошњи који се сачињава сваког
првог радног дана у месецу за претходни месец, приликом очитавања потрошње за
претходни месец, на месту примопредаје (мерно место). Наведеним записником морају
бити представљени сви параметри који су од значаја за разумевање структуре месечног
износа цене, које ће купац бити у обавези да плати (активна енергија).
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
енергије, као валидан податак користиће се податак оператора система, и дати
документ биће саставни део рачуна.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен продавцу, а плаћање
одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени начин.
Понуда понуђача који у понуди наведе другачије услове плаћања биће одбијена
као неприхватљива.
Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на
терет Даваоца услуге.
IV.10. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. Уколико рок важења
понуде истекне, Наручилац је дужан да затражи, у писаној форми, потврду продужетка
важења понуде. Уколико понуђач прихвати захтев за продужење, не може мењати понуду.
IV.11. НАЧИН И ВРЕМЕ ВРШЕЊА УСЛУГЕ
Услуга се врши у складу са наводима из Поглавља VII Конкурене документације.
IV.12.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена у понуди се исказује у динарима, а наручилац дозвољава да понуђач искаже
цену и у ЕУР, а за прерачун и оцену понуде у динарима са и без пореза на додату вредност,
користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање
понуда.
Плаћање уговорене цене из става 1. Наручилац ће платити Понуђачу у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета (датум
очитавања) на рачун Понуђача.
Цена је фиксна током извршења уговора и не подлеже променама ни из којих
разлога.
Београд, јануар 2018
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Цена (без мрежарине и накнаде) се обрачунава у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије важећем на датум промета (датум очитавања). 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 место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени
приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на
званичној интернет адреси Агенцији за енергетику Републике Србије.
Понуда обухвата накнаду за обновљиве изворе енергије..
IV.13. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
IV.14. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Подаци које учесник у предметном поступку јавне набавке оправдано означи као
поверљиве биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ниједном лицу
изван круга лица укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће бити
објављени било приликом отварања понуда било у наставку поступка или касније.
Као поверљива учесник у поступку може означити документа која садрже податке
које не садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису доступни, као и
пословне податке који су интерним актима учесника означени као поверљиви. Учесник у
поступку је
дужан да сва поверљива документа из достављене документације означи у десном горњем
углу документа црвеним великим словима речју „ПОВЕРЉИВО“ испод чега мора стајати
потпис лица које потписује целокупну понуду.
Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа
достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а у истом реду, уз
десну ивицу документа мора бити исписано црвеним великим словима „ПОВЕРЉИВО“
Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у оквиру понуде који
су означени на напред наведен начин. Наручилац не одговара за поверљивост података који
нису означени на захтеван начин.
Наручилац има право да изврши проверу основаности одређивања поверљивости
документа или податка које је, као такве, одредио учесник у поступку. Уколико утврди да не
постоје напред наведени услови за одређивање податка или документа поверљивим,
Наручилац ће позвати учесника да опозове ознаку поверљивости тако што ће преко
постојеће ознаке представник учесника уписати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време опозива
и потписати се. Уколико учесник, на основу чињеница које му предочи Наручилац, а које
указују на одсуство оправданости поверљивости, одбије да опозове поверљивост,
Наручилац ће одбити понуду у целини.
IV.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од
следећих начина
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у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Основна школа ''Филип
Филиповић'' Београд, Булевар ослобођења 317 или
- путем електронске поште на e-mail: os.ffilipovic@open.telekom.rs.
Тражилац појашњења или додатне или подносилац захтева за додатне информације
или појашњења исте упућује са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку услуге снабдевања
електричном енергијом за потпуно снабдевање у 2018. години - јавна набавка мале
вредности (ЈНМВ 2/18)”.
Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
-

IV.16. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року
дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну Конкурсне
документације.
Свака измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних
набавки
www.portal.ujn.gov.rsкао
и
на
интернет
страници
Наручиоца
www.filipfilipovic.edu.rs.
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање
понуде, о чему ће бити обавештени понуђачи.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
IV.17. ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
IV.18. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави Изјаву (образац 5 у поглављу V
Конкурсне документације) да ће, на име обезбеђења доброг извршења посла, најкасније у
тренутку закључења Уговора, предати наручиоцу бланко соло меницу са меничним
овлашћењем за Наручиоца попуњеним на износ од 100.000,00 динара.
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IV.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативних
референци предвиђених чланом 82. Закона о јавним набавкама..
IV.20. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде;
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине;
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
IV.21. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена јединична цена“.
Под понуђеном ценом се подразумева се „Најнижа укупна понуђена цена У ЈТ за
пројектовану потрошњу без ПДВ-а са трошковима балансирања“, (збирни износ који
понуђачи презентују у оквиру обрасца структуре цене).
IV.22. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
IV.23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
(поглавље V образац 7).
IV.24. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у оквирном року од од 8 (осам) дана
од дана јавног отварања понуда.
Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Портали јавних набавки и на
својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.
IV.25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 113. Закона о јавним набавкама.
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)
ЗоЈН.
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Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.
IV.26. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да
се започети поступак оконча и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед
којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у
току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и
да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од
дана доношења.
Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави
поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке .
Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о
трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. овог закона.
IV.27. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права могу да поднесу сва активно легитимисана лица наведена у члану
148. Закона о јавним набавкама
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља:
- у писаном облику препорученом пошиљком на адресу Наручиоца: Основна школа
''Филип Филиповић'' Београд, Булевар ослобођења 317 или
- путем електронске поште на e-mail: os.ffilipovic@open.telekom.rs
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.
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V ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
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Образац 1
Број понуде:________________
Датум понуде:_______________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У У 2018. ГОДИНИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 2/18)
1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
На основу позива за подношење понуда за услуге снабдевања електричном енергијом за
потпуно снабдевање у 2018. години - јавна набавка мале вредности-( ЈНМВ 2/18)
Скраћено пословно име
понуђача
Адреса
Лице за контакт
Електронска адреса лица
за контакт
Телефон
Факс
Шифра делатности
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и
назив Банке
Лице овлашћено за
потписивање уговора
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем
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OШ ''Филип Филиповић''
Јавна набавка услуге снабдевања електричном енергијом
за потпуно снабдевање у 2018. години
- Јавна набавка мале вредностиКонкурсна документација
(број ЈНМВ 2/18)

Образац 1а
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У У 2018. ГОДИНИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 2/18)
НОСИЛАЦ ПОНУДЕ

ДА

НЕ

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ДА

НЕ

Скраћено пословно име
понуђача
Адреса
Лице за контакт
Електронска адреса лица
за контакт
Телефон
Факс
Шифра делатности
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и
назив Банке
Лице овлашћено за
потписивање уговора
У
дана

За понуђача:
М.П.

Напомена:
Образац попунити у случају подношења заједничке понуде.
Образац копирати у довољном броју примерака како би сваки понуђач-члан заједнице
попунио образац својим подацима.
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Образац бр.1б
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У У 2018. ГОДИНИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 2/18)
Скраћено пословно име
понуђача
Адреса
Лице за контакт
Електронска адреса лица
за контакт
Телефон
Факс
Шифра делатности
Матични број
ПИБ
Број текућег рачуна и
назив Банке
Лице овлашћено за
потписивање уговора
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
У

% или

За понуђача:

дана
М.П.
Напомена:
Образац попунити у случају подношења понуде са подизвођачем.
Образац копирати у довољном броју примерака како би сваки подизвођач попунио
образац својим подацима.
Београд, јануар 2018
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Образац 2
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У У 2018. ГОДИНИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 2/18)
Образац јединичне цене и структуре цене мора да попуни, потпише и овери
одговорно лице понуђача.
У наведене цене су укључени сви трошкови који се односе на набавку услуге а који су
наведени и у Одељку VII Конкурсне документације.
Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива све елементе и трошкове које понуђач има у реализацији
набавке. Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на сличан
начин) чине понуду неисправном.

Предмет
набавке

ЈМ

1.
2.
Активна
електрична
kWh
енергија ЈТ

Пројектована Ј. цена Јед. цена
потрошња
без ПДВ са ПДВ
3.

4.

5.

Укупна цена за пројектовану
потрошња
без ПДВ
6. (3х4)

са ПДВ
7. (3x5)

71.857,00

Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
-

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (без ПДВ)................................................____________________динара
ПДВ................................................................................................___________________ динара
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (СА ПДВ)................................................___________________ динара
За понуђача:

У
дана

М.П.
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Образац 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У У 2018. ГОДИНИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 2/18)

У складу са чланом одредбама члана 88. Закон ао јавним набавкама, подносимо вам
структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број _________ од __________ у
поступку за јавну набавку услуге снабдевања електричном енергијом за потпуно
снабдевање у 2018. години – јавна набавка мале вредности (ЈНМВ 2/18).
Редни
број

ВРСТА И ОПИС ТРОШКА

1.
2.
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова осим у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога
који су на страни Наручиоца. Наручилац ће тада понуђачу надокнадити трошкове, у складу
са Законом о јавним набавкама, а под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.
У __________________________

М.П.

За понуђача:

дана _________________________

НАПОМЕНА:
- Попуњавање овог Обрацса није обавеза понуђача.
- Уколико понуђач у оквиру понуде, достави Образац трошкова припреме понуде,
потребно је да исти буде попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и
оверен печатом, у ком случају ће се ако дође до обуставе поступка, сматрати
да је поднео захтев за накнаду трошкова припреме понуде.
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Образац 4а
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧАО ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У У 2018. ГОДИНИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 2/18)

Изјављујемo под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ______________
_______________________________ (Понуђач/члан групе понуђача) испуњава све услове из
члана 75. став 1-3. Закона о јавним набавкама, за учешће у поступку јавне набавке
услуге снабдевања електричном енергијом за потпуно снабдевање у 2018. години –
јавна набавка мале вредности (ЈНМВ 2/18).
.

У
дана

За понуђача:
М.П.

НАПОМЕНА:
- Образац се попуњава у случају подношења понуде самостално,
заједничкој понуди и понуди са подизвођачем. У случају заједничке
понуде образац треба копирати за сваког понуђача-члана заједнице.
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Образац 4б
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У У 2018. ГОДИНИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 2/18)

Изјављујемo под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да наш
подизвођач ________________________________________ испуњава све услове из члана 75. став 1.
тачке 1. - 3. Закона о јавним набавкама и услове утврђене у одељку II конкурсне
документације, за учешће у поступку јавне набавке услуге снабдевања електричном
енергијом за потпуно снабдевање у 2018. години – јавна набавка мале вредности
(ЈНМВ 2/18).

У

М.П.

За понуђача:

дана

НАПОМЕНА:
- Образац се доставља само у случају да се понуда подноси са подизвођачем.
У случају већег броја подизвођача образац треба копирати.
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Образац 5

ИЗЈАВА О ДАВАЊУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У У 2018. ГОДИНИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 2/18)
Изјављујемo под материјалном и моралном одговорношћу да ћe ________________
__________________________________, као Понуђач у поступку јавне услуге снабдевања
електричном енергијом за потпуно снабдевање у 2018. години – јавна набавка мале
вредности (ЈНМВ 2/18), у циљу обезбеђења доброг извршења посла, најкасније у
тренутку закључења уговора о јавној набавци, предати Наручиоцу потписану и
оверену бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем попуњену на износ од
100.000,00 динара, са обрачунатим порезом на додату вредност а која je уписана у
Регистар меница који води Народна банка Србије.

У

За понуђача:
М.П.

дана
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Образац 6
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У У 2018. ГОДИНИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 2/18)
Изјављујемo под материјалном и кривичном одговорношћу да смо понуду у поступку
за јавну набавку услуге снабдевања електричном енергијом за потпуно снабдевање у
2018. години – јавна набавка мале вредности (ЈНМВ 2/18) поднели независно, без
договора са другим понуђачем или заинтересованим лицем.
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, Наручилац ће одмах обавести Управу за јавне набавке, државни орган
надлежан за борбу против корупције и надлежно тужилаштво, организацију надлежну
за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. Закона.

У

За понуђача:
М.П.

дана

НАПОМЕНА:
- Образац попунити у случају подношења самосталне или заједничке понуде.
- У случају заједничке понуде образац копирати у довољном броју примерака
како би сваки понуђач-члан заједнице попунио образац својим подацима.
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Образац бр. 7
ИЗЈАВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У У 2018. ГОДИНИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 2/18)
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________________ у поступку јавне набавке
за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге снабдевања електричном
енергијом за потпуно снабдевање у 2018. години – јавна набавка мале вредности
(ЈНМВ 2/18) 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. и нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

У

За понуђача:

дана
М.П.

НАПОМЕНА:
- Образац попунити у случају подношења самосталне или заједничке понуде.
- У случају заједничке понуде образац копирати у довољном броју примерака
како би сваки понуђач-члан заједнице попунио образац својим подацима.
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Образац бр. 8

ИЗЈАВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ У У 2018. ГОДИНИ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ 2/18)
У складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици,
_________________________________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу обавезујемо се да ћемо, уколико
нам буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са
чланом 188. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, број 145/2014), односно да ћемо
одмах по потписивању уговора закључити:
1) уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места
примопредаје крајњег купца и
2) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен.

У

За понуђача:

дана
М.П.
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VI ПРИЛОЗИ
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Прилог 1
Дужник:
Назив:_____________________________________
Матични број: _______________________
ПИБ: _________________________
Текући рачун: _________________________ код ______________________________ издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
КОРИСНИК: Основна школа „Филип Филиповић” Београд, Булевар ослобођења
317
Предајемо вам бланко сопствену меницу серијски број: __________________ и
овлашћујемо Корисника, попуњену на износ од 100.000,00, са ПДВ.
Уколико Дужник не изврши потпуно или делимично обавезе по Уговору бр.
_____________________ од ________________________. године (у даљем тексту: Уговор), на начин
дефинисан Уговором, овлашћујемо Корисника да, у складу са одредбама предметног
Уговора, може попуњену меницу, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудски у складу са важећим прописима наплатити са свих рачуна Дужника а у
корист Корисника.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора
на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до
промене лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима
са рачуна, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника.
Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање
средствима са рачуна Дужника
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један)
задржава Дужник а 1 (један) Корисник.
У _______________________

-

МП

Издавалац менице
Дужник
__________________

Картон депонованих потписа
Меница број _____________
Захтев за регистрацију менице
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Прилог 2
OШ “ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“
Београд, Булевар ослобођења 317
Број: _________
Датум: ___________. 2018. год.
На основу чл.112 и 113
закључује се:

Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», 124/12)

УГОВОР
о
снабдевању електричном енергијом
Уговорне стране:
Основна школа „Филип Филиповић” Београд, Булевар ослобођења 317
коју заступа директор Душан Кићовић (у даљем тексту Наручилац)
ПИБ:____________
Матични број:_______________
и
__________________________________________са седиштем у___________________, ул.______________________,
кога заступа директор __________________, (у даљем тексту Давалац услуге)
ПИБ:____________
Матични број:____________
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке број
14/2018 од 9. 1. 2018. године, спровео поступак јавне набавке услуге снабдевања
електричном енергијом за потпуно снабдевање у 2018. години – јавна набавка мале
вредности (ЈНМВ 2/18), за шта је објавио позив на порталу управе за јавне набавке 30.
1. 2018. године.
- да је Давалац услуге доставио своју понуду броj __________ од ________________ 2018. године
која се налази у прилогу и саставни је део уговора;
- да је Наручилац у складу са Законом, на основу спроведеног поступка јавне набавке,
по критеријуму најнижа понуђена цена, изабрао понуду Даваоца услуге као
најповољнију за пружање услуге снабдевања електричном енергијом за потпуно
снабдевање у 2018 години.
Члан 2.
Предмет Уговора је пружање услуге снабдевања електричном енергијом за
потпуно снабдевање у 2018. години и ближе је одређен усвојеном понудом Даваоца
услуге број ______ од ________2018. године.
Образац структуре цене услуге се налази у прилогу овог Уговора и чине
његов саставни део.
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Давалац услуга се обавезује да активности на реализацији овог Уговора
врши у складу са позитвиним ѕаконским прописима и одгворан је Наручиоцу за
законитост свог поступања.
Члан 3.
Јединична цена за услугу наведену у члану 1 Уговора износе:
______________ динара са урачунатим ПДВ-ом за снабдевање у ЈТ
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током реализације уговора без
обзира на промене на тржишту у вези неког од елемената цене.
Укупна уговорена цена за предметна добра не сме прећи износ од _______________
динара са ПДВ. (Износ попуњава Наручилац).
Обрачун укупне вредности ће се вршити на основу стварне потрошње у
обрачунском периоду.
Као обрачунски период се утврђује временски период који почиње од 07:00
првог календарског дана у месецу и траје до 07:00 часова првог календарског дана у
наредном месецу. Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних
извештаја о очитавању обрачунског мерног места добијених од стране Оператора
система.
Обрачунска величина за фактурисање испоручене активне електричне енергије
је активна енергија у ЈТ (KWh)
У цену из става 1 овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења
система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система
за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије.
Трошкове из става 5. овог члана Давалац услуге 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.
Обрачунске величине које се користе за фактурисање трошкова приступа
систему електричне енергије су:
- активна енергија (KWh)
- одобрена снага (KW)
- прекомерна снага (KW).
Обрачунске величине које се користе за фактурисање Накнаде су:
- активна енергија (KWh).
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије, Купац има право да у року од 8
дана од дана пријема рачуна поднесе приговор Снабдевачу. Снабдевач је дужан да у
року од 8 дана од дана пријема приговора, одлучи о приговору Купца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора
дистрибутивног система.

Београд, јануар 2018. године

Страна 30/34

OШ ''Филип Филиповић''
Јавна набавка услуге снабдевања електричном енергијом
за потпуно снабдевање у 2018. години
- Јавна набавка мале вредностиКонкурсна документација
(ЈНМВ 2/18)

Наручилац преузима обавезу плаћања уговорених, извршених и доспелих
обавеза до 31. 12. 2018. године, а обавезе плаћања након истека овог периода, вршиће
се уз услов обезбеђења потребних средстава на основу Финансијског плана за 2019.
годину, а све у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који,
због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Службени гласник РС“, број
21/2014).
Члан 4.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу.
Период испоруке: годину дана од дана почетка примене уговора у складу са
чланом 10 Уговора односно до утрошка средстава из члана 3. Уговора, свакодневно и
континуирано, од 00:00 до 24:00.
Капацитет енергије: на бази месечних дијаграма потрошње.
Количина енергије: према стварно испорученој количини електричне
енергије за обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања,
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој
потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД из табеле утрошка која је саставни део
овог Уговора као Прилог 1.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне
енегије буде у складу са Правилима о раду преносног система.
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, број
120/2012), 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.
Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке Купца.
Добављач је дужан да након закључења Уговора, а пре отпочињања
снабдевања закључи и Купцу достави:
- уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и
места примопредаје крајњег купца и
- уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен.
Плаћање по овом Уговору ће се извршити у складу са испостављеним рачуном
и у складу са приливом новчаних средстава из буџета Града Београда. Реализација
уговорене вредности у 2018. години вршиће се до максималног расположивог
износа средстава наведеног у члану 3, став 3 Уговора од ____________ динара са ПДВ.
Члан 5.
Давалац услуга ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача::
__________________________ са седиштем у _____________________
__________________________ са седиштем у _____________________
Давалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених
обавеза, те и за изведене услуге од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Давалац услуге ће услугу вршити у заједници са:
Београд, јануар 2018. године
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__________________________ са седиштем у _____________________
Члан 6.
Давалац услуге је дужан да, најкасније у тренутку потписивања Уговора,
Наручиоцу на име обезбеђења за добро извршење посла, поднесе бланко сопствену
меницу са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 100.000,00 динара.
Уз меницу и менично овлашћење Давалац услуге доставља и следећа
документа:
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање
налога за пренос средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за
заступање понуђача и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Даваоцу услуге у
року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.
Меница се враћа Даваоцу услуге након потписивања Записника о реализацији
озлета/екскурзије којим се верификује да је Давалац услуге испунио све своје
уговорне обавезе.
Члан 7.
Случај више силе за време трајања овог уговора, ослобађа уговорне стране од
извршења обавеза по овом уговору, уколико су оне њеним дејством заиста погођене.
Уколико при реализацији овог Уговора наступе околности које се могу сматрати
вишом силом те као такве доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза
преузетих овим Уговором, обавезе уговорних страна мирују док околности трају и
ниједна уговорна страна нема право на накнаду штете због неизвршавања обавеза
друге уговорне стране.
Случајем више силе сматрају се догађаји и околности на које уговорне стране
нису могле утицати у смислу умањења, отклањања или укидања њиховог дејства.
Страна погођена вишом силом дужна је да се одмах по настајању околности,
писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку као и о престанку више
силе.
У случају трајања околности више силе дуже од 60 (шездесет) дана, свака
уговорна страна има право на раскид уговора.
Члан 8.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором преузете обавезе.
Отказни рок у случају из претходног става износи 30 дана и почиње да тече од
дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.
Купац има право на једнострани раскид Уговора и уколико због објективних
околности који су у вези са привременим финансирањем Купца, не буде обезбеђено
довољно новчаних средстава за комплетну реализацију овог Уговора.
Члан 9.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе
Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа
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којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и
функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.
У случају било каквог спора, уговарачи ће најпре покушати да исти реше мирним
путем, а у супротном биће надлежан стварно надлежни суд у Београду.
Члан 10
Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а примењује се почев
од __________________ и важи годину дана од дана када се стекну услови за промену
снабдевача у складу са одредбама Правила о промени снабдевача'' донетих од стране
Савета Агенције за енергетику Републике Србије (''Сл. гласник РС" 93/2012) или до
утрошка средстава наведеих у члану 3. Уговора
Давалац услуге је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са
чланом 192.-194 Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014).
Члан 11.
Добављач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у
складу са овим уговором.
Уколико Давалац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне
обавезе у уговореном року, Наручилац може реализује меницу наведену чланом 8.
Уговора и да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет
трошкова Пружаоца услуге.
У случају да меница буде реализована а Наручилац не раскине Уговор, Давалац
услуге дужан је да, под истим условима, Наручиоцу преда нову меницу са меничним
овлашћењем, у року од 3 дана од писаног захтева Наручиоца.
Свака уговорна страна може, уколико друга уговорна страна не испуњава своје
уговорне обавезе, отказати важење уговора, писаним путем.
Отказни рок је 30 дана и почиње трајати од тренутка уручења писмена из
претходног става.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све евентулане измене овог Уговора врше на
основу члана 115.Закона о јавним набавкама.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми уз
сагласност обе уговорне стране, које то потврђују потписима овлашћених лица.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој
страни припадају по 2 (два) примерка.
У Београду, ______________. године
НАРУЧИЛАЦ

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ
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VII СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
1. Врста и количина добара:
Оквирне табеле потрошње по меним местима Наручиоца налазе се у табелама које су
сатвани део овог Поглавља .
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца
(наручиоца), на местима примопредаје током периода снабдевања. Продавац
(изабрани понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).
2. Опис услуге:
Стална, гарантована и одређена испорука на основу остварене потрошње Наручиоца,
на месту примопредаје током испоруке.
3. Техничке карактеристике:
У складу са документом „Правила о раду тржишта електричне енергије“, („Службени гласник РС“ бр.120/2012).
4. Квалитет добара:
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о
раду преносног система ЈП „Електромрежа Србије“, Београд Уредбе о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом.
5. Место испоруке добара:
Место испоруке је мерно место купца из техничке спецификације, прикључена на
дистрибутивни систем у категорији широке потрошње на ниском напону потрошњи у
складу са постојећим ознакама ЕД из табеле утрошка која је саставни део поглавqа и
би’е саставни део Уговора yакqу;еног са изабраним Даваоцем услуге.
6. Пројектована потрошња за 2018. годину
ОШ Филип Филиповић
Место мерења(ЕД број)
Број бројила
Место мерења (ЕД број)
Број бројила
Место мерења (ЕД број)
Број бројила
Место мерења (ЕД број)
Број бројила

19081120
3502969
19081200
3540724
19081380
6151958
37557510
3512663
УКУПНО

Пројектована потрошња
у ЈТ
(KWh)
23.878,00
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21.769,00
7.438,00
18.772,00
71.857,00
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