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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Сремски Карловци
Адреса: Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци
Интернет страница наручиоца: www.sremski-karlovci.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у отвореном поступку, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (Сл. Гласник
РС» бр. 124/2012 , 14/2015 и 68/2015), Законом о енергетици -„Службени гласник РС“,
бр.145/2014, Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр 120/12)
и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Службени гласник РС“,
број 3/2012), Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(„Службени гласник РС“, бр. 63/2013), Правилима о раду тржишта електричне енергије
(„Службени гласник РС“, 120/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система и
Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричне енергије(„Службени гласник
РС“, бр. 63/2012) ( као и са свим другим важећима законским и подзаконским
прописима који регулишу снабдевање предметног добра.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра - Набавка електричне енергије.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци –уговор о
потпуном снабдевању електричне енергије
5. Није у питању резервисана јавна набавка
6. Не спроводи се електронска лицитација
7. Контакти :
- Лице за контакт: Ведрана Јањатовић тел : 021/685-3024
Е - mail адреса: javnenebavkesk@gmail.com. ,бр. факса 021/685-3076
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. V-001-2 су добра : Набавка електричне енергије за
потребе општине Сремски Карловци.
Шифра предмета - ознака из општег речника набавке: 09310000 - Електрична енергија.
2. Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
3. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

III
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3.1 ВРСТА ДОБАРА
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању)
3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
У складу са документом Правила о раду тржишта („Службени гласник РС“ бр.
120/2012) Врста продаје: стална и гарантована.
3.3 КВАЛИТЕТ:
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Законом о
енергетци ( „Сл. Гласник Републике Србије„ број 145/214), Одлуком о усвајању правила
о раду тржишта електричне енергије са Правилима о раду преносног система и изменама
и допунама Правила о раду преносног система („Сл. Гласник РС“ бр. 3/2012,79/14),
Правилима о раду дистрибутивног система(“Сл. Гласник РС“ бр. 5/10,3/14,41/14),
Правилима о раду преносног сисема и изменама и допунама Правила о раду преносног
система ( „Сл. Гласник Републике Србије,“ број 3/12) и Уредбе о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом („Сл. Гласник РС“ бр. 63/2012), односно у складу са
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне
енергије. Понуђач - снабдевач је дужан да купцу обезбеди резервно снабдевање у складу
са чл.192. закона о енергетици РС(„Сл. Гласник” Републике Србије“, бр.
145/2014).Снабдевач сноси све ризике у вези са преносом и испоруком ел. енергије до
места испоруке купца.
Страна 4 oд 53

3.4 КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Количина електричне енергије одређиваће се према стварно испорученој количини
електричне енергије за обрачунски период на мерним местима (примопредаје)
електричне енергије током периода снабдевања на основу остварене потрошње купца.
Оквирни обим и капацитет динамике испоруле: према табели очекиване потрошње
електричне енергије – у прилогу конкурсне документације « техничка спецификација «.
Процењена планирана количина електричне енергије за период од 6 месеци од дана
закључења уговора (од 00.00 до 24.00 )износи
675.000,00 kWh (са могућим
одступањима месечних и укупне количине ел. енергије према потрошњи купца).
Oстварене потрошње Наручиоца на местима примопредаје током снабдевања са могућим
отступањима имајући у виду чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за
време трајања уговора није могуће прецизно утврдити.
Оквирни обим и капацитет динамике испоруке: према табеи очекиване потрошње, дато у
прилофу конкурсне документације- “техничка спецификација“. Снабдевач је балансно
одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу (Kупцу).

3.5 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА:
У складу са одредбама подзаконских аката - Правилима о раду преносног
система („Сл. гласник РС“, бр. 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система и
Уредбе о условима испоруке и снабдевања ел. енергијом („Сл. гласник РС“, бр.
63/2012).
3.6 РОК ИСПОРУКЕ:

Испорука електричне енергије се планира за период од 6
закључења уговора, од 00.00 до 24.00 часа.

месеци од дана

3.7 МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Место испоруке су сва мерна места наручиоца , објекти купца прикључени на
дистрибутивни систем у категорији јавно осветљење, широка потрошњаи ниски напон
као и обрачунска места за објекте који буду изграђени и прикњључени на
електродистрибутивну мрежу током трајања уговора а за које се као купац појављује
општина Сремски Карловци.Снабдевач је дужан да уз понуду достави и изјаву на свом
меморандуму, потписану од стране одговорног лица снабдевача и оверену печатом, којом
се обавезује да ће , уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне
набавке поступити у складу са чланом 188. Став 3 Закона о енергетици(“Сл. Гласник РС
бр. 145/2014), односно да ће одмах, по потписивању говора о потпуном снабдевању, а пре
отпочињања снабдевања закључити:
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1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен,
2. Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена места
примопредаје крајњег купца.

3.8 РЕКЛАМАЦИЈА
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и
неадекватном електричном енергијом, Наручилац има право да у року од 8 дана од
дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. Приговор наручиоца не одлаже
обавезу плаћања рачуна. Снабдевач је дужан да у року од 8 дана пријема приговора
oдлучи о истом. Уколико наручилац и испоручилац нису сагласни око количине
продате, тј преузете електричне енергије, као важећи податак користиће се податак
Оператора преносног система. Снабдевач је дужан да гарантује: поуздану, сигурну и
квалитетну споруку електричне енергије.
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – МЕРНА МЕСТА
1. MЕРНА МЕСТА – КАТЕГОРИЈА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

Просечна потрошња за један месец
Р.Б.

1.

АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА У
СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА бр. 1,TС
„Магистрат“ (кључ у згради Општине)

БРОЈ
БРОЈИЛА

EД Бројеви

Одобре
на снага
(kW)

8104576

16085073

0

2.

ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА ББ ТС
„Центар“

17462

16085057

0

3.

ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА бр. 18 ТС
„Стара пошта“

2324034

16085065

0

4.

ТРГ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ
(ТРГ ПАТРИЈАРХА БРАНКОВИЋА)
бр. 3 ТС „Стефанеум“

8182427

16085189

0

Виша тарифа
VТ (kWh)

1765,00

Нижа
тарифа
NТ
(kWh)

Једна тарифа
JT (kWh)

Укупна виша
и нижа
тарифа

3547,50

3547,50

2022,50

3787,50

2515,00

807,50

0

2515,00

807,50
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5.

МИТРОПОЛИТА СТРАТИМИРОВИЋА
бр. 85 СТС „Болница“

2287848

16085014

0

1984,83

1984,83

6.

МИТРОПОЛИТА СТРАТИМИРОВИЋА
бр. 116 СТС „Лењинова“

8063956

16085022

0

763,58

763,58

7.

МИТРОПОЛИТА СТРАТИМИРОВИЋА
бр. 148 ТС „Београдски пут“

330107

160341149

0

2247,17

0

2247,17

8.

ЧЕРАТСКА бб ЈР СТС „Чератска“

74755

160214988

0

0

0

0

9.

КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА бр. 40 СТС
„ЈНА“

12976

16085162

0

0

0

0

10.

КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА бр. 54/А ЈО
СТС „Младост пласт“

1600628

160264233

0

11.

КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА бр. 86/Б ТС ТС
„Дудара“

123646

16085146

0

12.

СТРАЖИЛОВСКИ ПУТ ББ ЈО ТС
„Ешиковац“

6185314

160264039

0

778,25

2879,67

1194,40

778,25

4070,07

0

0
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13.

СТРАЖИЛОВСКИ ПУТ ББ ТС
„Стражиловски пут“

8182251

16085081

0

2085,00

2085,00

14.

СТРАЖИЛОВО ТС „Стражилово“

3826898

16085120

0

0

0

15.

ИНЂИЈСКИ БРЕГ ББ, 22326
Чортановци (НС) СТС ЈО „Инђијски
брег“

7090

116341247

0

16.

КРАЉЕВ БРЕГ-ЧОРТАНОВЦИ СТС
„Краљев брег“, Краљев брег

3527331

116362066

0

17.

КОД САЛАША ДРАГУТИНОВИЋ,
ЧОРТАНОВЦИ ЈО СТС „Драгутиновић“

1267895

116264196

0

0

0

0

18.

ДУНАВСКА ОБАЛА – КОД ПРЕЛАЗА
ПРУГЕ ЈО ТС „Дунав“

881

16084980

0

3650,00

0

0

0

0

0

2766,50

2766,50
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19.

20.

ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА (ЗМАЈ
ЈОВИНА) бр. 22 ЈО ТС „Агротехна“

СЕМАФОР НА РАСКРСНИЦИ ПУТА и
МЗ „ГОРЊИ КРАЈ“ Семафор

702

16084999

0

1216,67

2050,00

8063977

16084972

0

565,50

565,50

0

0

21.

ИВАНА МАЖУРАНИЋА бр. 15 ТС
„Металотехна“

1994410

16085006

0

22.

АНДРЕЈА ВОЛНОГ бр. 6 ТС „Доњи
крај“

101225

16085030

0

0

0

23.

КАРЛОВАЧКОГ МИРА бр. 2 ТС „Иве
Лоле Рибара“

100659

16085049

0

4631,67

0

24.

ГАВРИЛА ПРИНЦИПА бр. 13 ТС
„Гаврила принципа“

3729129

16085154

0

3266,67

0

0

4631,67

800,00

800,00
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25.

СТРАЖИЛОВСКА бр. 37 МБТС
„Белило“

100201

16085138

0

1671,67

0

1671,67

26.

БРАЋЕ АНЂЕЛИЋА бр. 87 ЈО СТС
„Патријарха Чарнојевића“

5473017

160245301

0

3087,33

0

3087.33

27.

БЕОГРАДСКИ ПУТ бр. 35 ЈО СТС
„Београдски пут 2“

97426

160353481

0

0

0

0

100670

16085219

0

3321,67

0

3321,67

1325392

16085200

0

8091902

16085197

0

1335,00

0

1335,00

100182

16085170

0

5785,00

0

5785,00

28.

ЈАКОВА ОРФЕЛИНА бр. 1 ТС „Јакова
Орфелина“
ТС „Дока“

29.

30.

31.

ПЕТРОВАРАДИНСКА бр. 3
ДИМИТРИЈА САБОВА бр. 35 ТС „Мала
привреда“

ЈОВАНА ГРОСА бр. 34 ТС

3440,00

3440,00

„23.Октобар“
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32.

ПОТЕС КУРЈАКОВАЦ, 22328
КРУШЕДОЛ, село ВЕЛИКА РЕМЕТА
Курјаковац

315936

5670135187

0

2393,00

0

2393,00

83443

116396416

0

3945,17

0

3945,17

72320

116393417

0

0

0

0

8104342

160168951

0

122144

160380420

0

222,17

379,92

602,09

8110930

116349574

0

4091,40

0

4091,40

БОРОВ ГАЈ ББ, 22326
33.

34.

ЧОРТАНОВЦИ (НС) СТС „Боров гај“
ПУТ ПРЕМА ЦИГЛАНИ У
СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
22326 ЧОРТАНОВЦИ (НС) ЈО СТС
Кривац

35.

36.

37.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА расвета
фасаде Гимназије бројило у
„ССО“орману у кругу Гимназије

ЊЕГОШЕВА ТС „Његошева“
СТС „Банстол“ на улазу у Чортановце
лево код ТС „Банстол“

1408,33

1408,33
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1. MЕРНА МЕСТА – КАТЕГОРИЈА НИСКИ НАПОН

Просечна потрошња за један месец
АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА У
Р.Б.

БРОЈ
БРОЈИЛА

EД Бројеви

СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Одобрена
снага (kW)
Виша тарифа
VТ (kWh)

1.

Нижа
тарифа NТ
(kWh)

Једна
тарифа
JT
(kWh)

Укупна
виша и
нижа
тарифа

ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА бр. 1- ОБЈЕКАТ
„МАГИСТРАТ“ - УЛАЗ 1
10611937

160296135

284

6874,93

1105,68

7980,61

2.

ТРГ ПАТРИЈАРХА БРАНКОВИЋА бб - Tри
ССРО за потребе привремених објеката

10618213

160274883

70

2119,09

422,73

2541,82

3.

СТРАЖИЛОВО- Ресторан, Бранков чардак,
Стражилово-СС орман поред МБТС-а

41548

160252359

50

112,15

22,09

134,24
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Трг Карловачке митрополије - ССРО за потребе
привремених објеката
4.

10611935

160274883

70

0

0

0

5
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2. MЕРНА МЕСТА – КАТЕГОРИЈА ШИРОКА ПОТРОШЊА

Просечна потрошња за један месец
Р.Б.

АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА У
СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Број
бројила

EД Бројеви

Одоб
рена
снага
(kW)

Виша тарифа
VТ (kWh)

Нижа

Једна тарифа

тарифа NТ
(kWh)

JT (kWh)

Укупна виша и
нижа тарифа

МАГИСТРАТ-СКУП.ОПШТИНЕ
1.

2.

TРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА бр. 1
(кључ у згради Општине)
КОТЛАРНИЦА-СО СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ

17561

16084220

17,25

1400,00

2350971

160230916

17,25

300,00

8040756

16084212

17,25

0

ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА бр. 1

3.

СТРУЧНА СЛУЖБА МЕС.ЗАЈ.У
ОПШТИНИ
ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА бр. 1
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(кључ у згради Општине)
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
4.

ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА бр 1

2145892

1600084158

17,25

21080216
003

1600378050

22,08

558,00

закупац „Каирос“
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
5.

6.

ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА бр. 1
закупац- Дневни боравак за децу и
младе са сметњама у развоју
ТУРИСТИЧКА ОРГАН. ОПШТИНЕ
СР.КАРЛОВЦИ

2093812

823,00

309,00

1238,00

1600084166

ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА бр. 1
пословни простор

7.

„ПАРТИЗАН САЛА“-БРОЈИЛО У
САЛИ (ЗЕЛЕНИ ОРМАН)
ТРГ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ 9

8.

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

8077576

1600082724

17,25

1435,00

3866991

16083100

17,25

0

МИТРОПОЛИТА
СТРАТИМИРОВИЋА 9 ПОСЛОВНИ
ПРОСТOР „Борово“
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ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
9.

10.

МИТРОПОЛИТА
СТРАТИМИРОВИЋА 41 ветеринарска
станица
КАНАЛИЗАЦИОНА ЦРПНА
СТАНИЦА

7146

1600378522

13,80

250,00

0

2562605

1600241713

17,25

191,00

4194513

160214570

17,25

1662,00

5420

1600315199

17,25

1301,00

1974121

16082643

17,25

67,00

11772340

16082767

5,75

103,00

20780205
742

1600348755

13,80

МИТРОПОЛИТА
СТРАТИМИРОВИЋА 129
КАПЕЛА НА ЧЕРАТСКОМ ГРОБЉУ
11.

ЧЕРАТСКО ГРОБЉЕ – браон орман
СВЛАЧИОНИЦЕ И ОСВЕТЉЕЊА

12.

КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА бб
ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН

13.

Дунавска бб
ЈАВНИ WC У ТРЖНОМ ЦЕНТРУ

14.

15.

ПРЕРАДОВИЋЕВА 1/а
КИОСК-ПАРКИРАЛИШТЕ ЗА
АУТОБУСЕ
Теодора Крачуна бб

0

0
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ЦРПНА СТАНИЦА
16.

БЕОГРАДСКА бб код броја 6

57069

160385910

13,80

32.00

11,00

10075

1600380870

13,80

588,00

631,00

1575476

1600083917

17,25

10708935

1601921479

5,75

160405058

105

ВИДИКОВАЦ
17.

На локацији Маграчев брег,Пупинова
бб

18.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР Трг Бранка
Радичевића 7

19.

ВИЛА ИЗА ГРОБЉА ББ

20.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
Карловачких ђака 31а

21.

ХИДРАНТ ПУМПА ЗАБАВИШТА

160405201

ЦРПНА СТАНИЦА
Воросово бб

550,00

300,00

50,00

20,00

50,00

20,00

11,04

Карловачких ђака 31а
22.

2299,00

17,25
160402520
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (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);
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) односно да поседује
Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне
енергије издату од Агенције за енергетику Владе Републике Србије и потврду
исте Агенције да је та лиценца још увек важећа
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 нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

6)

ДОДАТНИ УСЛОВИ
2.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1. Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно
да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну
трансакцију.
2.Понуђач мора да располаже финансијским капацитетом- да је у последњих 6 месеци ,
који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади
текућих рачуна.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
Страна 19 oд 53

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
5.2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Услови и докази
Услов из чл. 75. ст. 1. тач.1) до 3) Закона - Испуњеност обавезних услова за
1.
учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач
доказује достављањем докумената или достављањем изјаве којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове (потписан и
оверен образац изјаве). Лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да
приликом доказивања испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке прописаним чл. 75 став 1.ЗЈН достављају наведене доказе,односно потребно је
да наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.
2.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
Доказ:
1) Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије
издата од Агенције за енергетику владе Републике Србије и потврду исте Агенције
да је та лиценца још увек важећа (доставља се у виду неоверене фотокопије) или
адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има
седиште, а који понуђач доставља у виду оверене копије, или интернет страницу на
којој су тражени подаци јавно доступни.
Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Понуђач је дужан да при састављању понуде
3.
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 нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ:
1) Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
3. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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Услови и докази
Додатни услови - чл. 76. Закона - Да понуђач мора бити активан учесник на
1.
тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две
године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
обавио минимално једну трансакцију;
Доказ: 1) Референц листа са пратећим овереним и потписаним потврдама/изјавама од
стране сваког појединачног купца по достављеној референц листи којом се потврђује
закључење уговора и квалитетно извршење уговорне обавезе.
2) Потврда (уверење) оператора преносног система, потписана и оверена

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведени доказ да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказ да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
2. Да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку јавне
набавке што подразумева да понуђач у последњих 6 месеци, који претходе месецу
у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.
Доказ:
1) Потврда о броју дана неликвидности, коју издаје Народна банка Србије, а која ће
обухватити захтевани период.
Ове доказе понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на
интернет страници Народне банке Србје.
 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама,а наручилац
ће 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 је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона,наручилац ће пре
доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова или затражи на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа.
 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
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набавци и да је документује на прописани начин, са назнаком „Поступак јавне набавке
добара бр. V-001-2 - Набавка електричне енергије.

Лице уписано у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужно
да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75 став
1. тач. 1) до 4).
Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе (изјава дата у слободној форми) да
се налази у регистру понуђача који води агенција за привредне регистре, уколико на тај
начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75 став 1. Тач. 1) до 4).
Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је
лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који
се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи
изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
2.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
2.2. Понуду доставити на адресу: Општина Сремски Карловци, Трг Бранка
Радичевића бр. 1.
,,Понуда за јавну набавку добара - Набавка електричне енергије ЈН ОП бр. V-001-2 НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03. 10.
2016. године до 12.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
2.3. 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.
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Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву на свом меморандуму,
потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом којом се обавезује да
ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке,
поступити у складу са чланом 141. Став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по
потписивању уговора закључити:
1. Уговор о приступу систему са оператором система на
који је објекат Наручиоца прикључен,
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места
примопредаје крајњег купца.
Понуда мора бити сачињена на обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице за заступање понуђача исте
потписује и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и
кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране
свагог понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу које се достављају за
сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој
понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
- Портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs;
- Интернет страница наручиоца: www.sremski-karlovci.org.rs
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду доставити на адресу: Општина Сремски Карловци,Трг Бранка Радичевића 1,
Сремски Карловци, са назнаком: «Понуда за јавну набавку добара - Набавка
електричне енергије ЈНОП бр. V-001-2 - НЕ ОТВАРАТИ».
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03. 10.
2016. године до 12.00 часова.
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Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу
наручиоца:Општина Сремски Карловци,Сремски Карловци,Трг Б.Радичевића бр. 1,
закључно са 03.10,2016. године до 12.00 часова.
7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда:
03. 10. 2016. године у 12.30 часова на адреси наручиоца Општина Сремски Карловци
у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писaна
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуде.
9. КОНТАКТ
Е - mail адреса: javne.nabavkesk@gmail.com
10. 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: Општина Сремски
Карловци,Трг Бранка Радичевића 1 Сремски Карловци, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара - Набавка електричне енергије, ЈНОП бр. V001-2 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку добара - Набавка електричне енергије, ЈНОП бр. V001-2 . - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку добара - Набавка електричне енергије, ЈНОП број V001-2
- НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - Набавка електричне енергије, ЈНОП
бр. V-001-2 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

11. 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 (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
12. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) 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 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.
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.
13. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
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.
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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.
14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
14.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Снабдевач на начин регулисан Законом о енеретици и Уредбом о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом издаје купцу рачун. Купац ће плаћање вршити
месечно, у року не дужем од 45 дана за претходни месец, а по службеном пријему
исправне фактуре (рачуна) за испоручену количину електричне енергије која садржи у
себи исказану цену електричне енергије , обрачунски период као и исказану цену посебно
уговорених услуга. Снабдевач је у обавези да изда рачун за испоручену електричну
енергију најкасније до 20.- ог у текућем месецу за претходни месец. На основу документа
о очитавању утрошка, снабдевач издаје кушцу рачун за испоручену ел. енергију, који
садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, накнаде прописане
законом, порезе и остале обавезе или информације у складу са Законом о енергетици,чл.
195, ст. 1 , тач. 9. Снабдевач је у обавези да достави јединствени рачун по локацији
(адреси) са спецификацијом свих трошкова за испоручено добро за свако мерно место (ЕД
број)
на
адресу
купца.
Овај рачун потписује купац и снабдевач као потврду испоручене количине електричне
енергије. Снабдевач нема паво да захтева аванс. Плаћање се врши уплатом на рачун
снабдевача.
14.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара
Општина Сремски Карловци- сва мерна места наручиоца, објекти купца
прикључени на дистрибутивни систем у категорији јавно осветљење, широка потрошња
и ниски напон као и обрачунска места за објекте који буду изграђени и прикључени на
електродистрибутивну мрежу током трајања уговора а за које се као купац појављује
општина Сремски Карловци.Снабдевач је дужан да уз понуду достави и изјаву на свом
меморандуму, потписану од стране одговорног лица снабдевача и оверену печатом, којом
се обавезује да ће , уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне
набавке поступити у складу са чланом 188. Став 3. Закона о енергетици (“Сл. Гласник РС
бр. 145/2014), односно да ће одмах, по потписивању говора о потпуном снабдевању, а пре
отпочињања снабдевања закључити:
14.3. Захтев у погледу рока важења 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.
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14.4. Други захтеви
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, оддо, сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се
сматрати неприхватљивом. Евентуалне грешке настале приликом попуњавања
образаца из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају
се оверити печатом и потписом одговорног лица
15. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
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.
Цена обухвата цену електричне енергије у складу са Законом о енергетици,
набавку и испоруку електричне енергије.
Обавеза је понуђача да искажу јединичну цену kwh електричне енергије ВТ, јединичну
цену kwh електричне енергије НТ и јединичну цену kwh електричне енергије са ПДВ-ом
и без ПДВ-а.
Понуђена цена мора да садржи све трошкове које Понуђач има, осим трошкова
балансирања, приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкове
приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као и накнаду
за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, ПДВ-а и акциза.
1.Трошкови приступа систему електричне енергије:
Према важећој (у периоду обрачуна) одлуци о утврђивању цена за приступ систему за
пренс ел. енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику РС и која
је објављена у «Сл. Гласнику Републике Србије ».
2.Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије (мрежарина):
Према важећим (у периоду обрачуна) одлукама о цени приступа за дистрибуцју ел.
енергије на дистрибутивном подручју привредног друштва за дистрибуцију електричне
енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на коју је прибављена
сагласност Агенције за енергетику РС и које су објављене у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
3.Tрошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача за електричну енергију
према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 1. до 3. верификује
снабдевач . Наведене трошкове снабдевач ће , у оквиру рачуна, фактурисати купцу
сваког месеца, на основу обрачунских величина за мерна места примопредаје купца, уз
примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије , а у складу са
важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију ел. енг, објављеној у
„Службеном гласнику Републике Србије”, тј. методологијама за одређивање цена
објављених у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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16. 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 У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН И НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Позив за подношење понуда није објављена на страном језику.
17. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла Понуђач којем буде
додељен уговор, дужан је да у року од три дана од дана потписивања уговора, на име
средстава финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а,
са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и
картон депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности
без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно
Закону о платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени
гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).
18. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је
као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације
која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као
пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно
пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу
садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
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Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који
је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
Општина Сремски Карловци ,Трг Бранка Радичевића бр. 1,Сремски Карловци путем
електронске поште на: e-mail: javne.nabavkesk@gmail.com или факсом на број 021
685-3076 ,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде,укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев
за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку
електричне енергије, ЈНOП бр. V-001-2 ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 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.
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21. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Како је предметни поступак – отворени поступак, не постоје елементи о којима ће се
преговарати.
22. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом
критеријума «најнижа понуђена цена» подразумева рангирање понуда само за и
искључиво на основу тога колики је збирни износ јединичних цена , односно понуда у
којој је збир јединичних цена kWh eлектричне енергије ВТ + eлектричне енергије НТ
+ електричне енергије јединствене тарифе, без ПДВ.
23.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да пристигну две или више прихватљиве и одговарајуће понуде са
истом најнижом ценом, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који има више
спроведених трансакција, односно оном који понуди дужи рок плаћања.

24. 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, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

25. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу,а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља на адресу: Општина Сремски Карловци, Трг
Бранка Радичевића 1, Сремски Карловци, електронском поштом на e-mail:
javnenabavkesk@gmail.com, факсом на број 021 685-3076 или препорученом пошиљком
са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за
заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чл.63.став 2. Овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке
и неправилности,а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда,а након истека рока из става 3.овог члана сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, сврха: такса за ЗЗП са назнаком
набавке на коју се односи, прималац: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
26. 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.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку број - V-001-2
набавка електричне енергије.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који
је учесник у заједничкој понуди.

Страна 34 oд 53

ЗА НАБАВКУ: електричне енергије, ЈН ОП број V-001-2 дајемо следећу понуду:
1. Категорија ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Редни
број

1.

2.

Предмет
набавке
Потрошња
електричне
енергије. VТ и
NT
Број мерних
места

Једини
ца
мере

Процењена
количина

kwh

525930,00

ком.

37

Јединична
цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(са ПДВ-ом)

УКУПНО
2. Категорија НИСКИ НАПОН –број мерних места : 4
Редни
број
1.

2.

3.
4.

5.

Предмет
набавке
Потрошња
електричне
енергије. VТ
Потрошња
електричне
енергије. NТ
Потрошња
електричне
енергије. JТ
Број мерних
места
Укупна
обрачунска
снага на
мерним
местима

Једини
ца
мере

Процењена
количина

kwh

54637,00

kwh

9303,00

Јединична
цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(са ПДВ-ом)

kwh
Ком.

4

kW

474

УКУПНО
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3. Категорија ШИРОКА ПОТРОШЊА
Редни
број
1.

2.

3.
4.

5.

Предмет
набавке
Потрошња
електричне
енергије. VТ
Потрошња
електричне
енергије. NТ
Потрошња
електричне
енергије. JТ
Број мерних
места
Укупна
обрачунска
снага на
мерним
местима

Једини
ца
мере

Процењена
количина

kwh

14058,00

kwh

7746,00

kwh

63324,00

Ком.

22

kW

411,82

Јединична
цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(са ПДВ-ом)

УКУПНО
4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Ред.

КАТЕГОРИЈА

Цена
RSD

бр.
1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊE
2. НИСКИ НАПОН
3. ШИРОКА ПОТРОШЊА
Укупно
ПДВ 20%
Укупно са ПДВ-ом
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1. Рок плаћања за утошену електричну енергију дана: _____ по примљеној фактури за
претходни месец.
2. Рок важења понуде је: _______ дана од дана отварања понуда.
( не може бити краћи од 30 дана)
3. Рок испоруке :испорука електричне енергије се врши за 6 месеци од дана
потписивања уговора, од 00:00 до 24:00 часа;
4. Место испоруке: Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни
електроенергетски систем у категорији потрошње на ниском напону и
широкој потрошњи у свему према Техничкој спецификацији;

Датум

Понуђач:
М. П

______________________

_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Страна 37 oд 53

VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Закључен дана ____________ између:
1.Наручиоца: Општина Сремски Карловци; са седиштем у Сремским Карловцима, улица:
Трг Бранка Радичевића бр1, ПИБ: 102828498, Матични број: 08139199, број рачуна: 840151640-41 Назив банке: Управа за трезор, Телефон: 021 685-3000 Телефакс: 021 685-3076
кога заступа Ненад Миленковић, председник општине, (у даљем тексту Купац)
2. Понуђач: ________________________________________________________________
са седиштем у __________________, улица _____________________________________
ПИБ:______________________ Матични број:____________________
Број рачуна:________________________ Назив банке:_____________________________
Телефон:_______________ Телефакс:______________
Кога заступа: _________________________________________________ (у даљем тексту:
Снабдевач),
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачим:
а ) __________________________________________________________
б) __________________________________________________________
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима", ако наступа са
подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке).
Oснов уговора:
Јавна набавка отворени поступак бр. V-001-2 -набавка електричне енргије
Број и датум Одлуке о додели уговора:_________________________(попуњава Купац)
Понуда изабраног понуђача бр._________________од ______________________________

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка електричне енерије са потпуним снабдевањем, тако што се
Снабдевач обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати
електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу
са Конкурсном документацијом ЈНОП бр V-001-2, Техничком спецификацијом и
понудом Снабдевача број ______________________ од __________ 2016. године
(напомена: овде понуђач уноси број и датум који одговара броју и датуму Понуде унетом у
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Обрасцу понуде), а у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским
прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Ангажовање подизвођача
Члан 2.
У случају да Снабдевач ангажује подизвођача:
Снабдевач у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из основног уговора и у
случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:
-_____________________ из ________________улица_______________број_________
-_____________________ из ________________улица_______________број_________

Цена
Члан 3.
Укупна вредност овог уговора износи _____________ динара (без ПДВ-а) (Попуњава
Купац).
Јединична цена за један kWh утврђена је Понудом из чл. 1 овог уговора.
У цену из става 2. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а нису
урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни
трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије,
накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије као ни акциза.
Трошкове из става 3. овог члана уговора, 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 и методологијама за
одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''.
Начин плаћања
Члан 4.
Купац се обавезује да Снабдевачу изврши месечно плаћање у року од ______(Попуњава
Снабдевач, не дужем од 45 дана за претходни месец) дана, од дана службеног пријема
исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене од стране
Снабдевача.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан
износ цене за преузету електричну енергију за један обрачунски период за сва мерна
места.
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Обрачун утрошене електричне енергије
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 преносног
система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу
рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период као и накнаде прописане законом, порезе , акциза и остале
обавезе или информације из члана 195. ст. 1. тач. 9. Закона о енергетици.
Начин обраде рачуна, обавезни елементи и начин издавања рачуна

Члан 6.
Снабдевач се обавезује да Купцу изда јединствени збирни рачун за један обрачунски
период. Продавац се обавезује да уз рачун достави купцу и спецификацију свих трошкова за
испоручено добро за сваки месец.
Снабдевач је у обавези да рачун достави Купцу путем поште на адресу Општина Сремски
Карловци,Трг Бранка Радичевића бр.1, 21205 Сремски Карловци. Плаћање се врши
уплатом на рачун снабдевача.
Врста и количина продаје, период, рок, начин и место испоруке
Члан 7.
Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и
плаћања добра из члана 1. овог уговора према следећем:
Врста продаје: стална и гарантована.
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца.
Период испоруке: 6 месеци од дана потписивања уговора, од 00:00 до 24:00 часа.
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на
електроенергетски 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
.
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије , Правилима о раду дистрибутивног
система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
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Резервно снабдевање
Члан 8.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146.
Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).
Виша сила
Члан 9.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне
енергије,
утврђене
уговором
за
време
његовог
трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни
догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају
извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или
избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора
преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу
обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне
активности ради ублажавања последица више силе.
За време трајања више силе права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је и да докаже настанак више силе,
документом издатим од стране надлежног органа.
У случају да догађај више силе ефективно спречавају уговорне стране да извршавају своје
обавезе за период дужи од једног месеца исте ће споразумно одлучити о даљој примени овог
уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид
уговора и дужна је да о томе писаним путем обавести другу уговорну страну.
Обавезе уговорних страна
Члан 10.
Снабдевач сноси све ризике у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места
испоруке Купца.
Снабдевач је дужан да без одлагања писмено обавести Купца 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.
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 достави:

Страна 41 oд 53

Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Купца
прикључен,
Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
Обавезе Снабдевача
Члан 11.
Поред обавеза наведених члановима овог уговора, Снабдевач је дужан да:
• не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења
права на промену снабдевача, нити може наметати додатне финансијске
обавезе по том основу;
• купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије , у
складу са Законом о енергетици;
• купцу ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје
одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и
штедње
електричне нергије;

Гаранција
Члан 12.
Снабдевач се обавезује да у року од три дана од дана закључења уговора достави Купцу
сопствену бланко
меницу, без жираната у корист Снабдевача, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом
„без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр.
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим
уговором.
Уколико Снабдевач не извршава обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће
уновчити финансијско средство обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име доброг
извршења посла.
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Право купца на рекламацију
Члан 13.
На испостављени рачун Купац може поднети писани приговор у року од 8 (осам) дана од дана
добијања рачуна.
Приговор Купца на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор из става 1. овог члана реши и да писаним путем
обавести Купца у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити исправку рачуна, тако што
ће
Купцу
издати
књижно
одобрење
у
износу
признате
рекламације.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.

Уговорна казна
Члан 14.
Ако Снабдевач не испоручи добра до рока одређеног овим Уговором, дужан је да плати
Купцу казну од 0,2% од уговорене цене за сваки дан закашњења. Приликом исплате Купац
ће умањити износ на рачуну у случају кашњења испоруке за износ уговорене казне
дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му Снабдевач уплати износ у висини
уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу Купац није
обавезан да тражи сагласност Снабдевача, али је дужан да га у року од 8(осам) дана
писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
Кашњење у плаћању купца - затезна камата
Члан 15.
Уколико Купац у уговореном року не плати цену за добро из члана 2. овог уговора, обавезан
је да за сваки дан задоцњења плати Снабдевачу законску затезну камату.

Неизвршење уговорних обавеза
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете поводом одредби овог уговора,
уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој уговорној страни стварну
штету у складу са Законом о облигационим односима Републике Србије.
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Раскид уговора
Члан 17.
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.
Купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у
односу на уговорену цену једнострано откаже уговор, уколико након упућивања захтева
Снабдевачу, Снабдевач не умањи цену.
Решавање спорова
Члан 18.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Новом Саду .
Завршне одредбе
Члан 19.
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.
Период важења уговора
Члан 20.
Уговор је закључен даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна
и важи 6 месеци, а ступа на снагу даном завршетка законске процедуре промене
снабдевача ( очитавања стања на бројилу), у свему у складу са усвојеном понудом
добављача бр. _______ од _________ 2016. годинe, која чини саставни део овог уговора, (у
даљем тексту: понуда) и важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
испоруку електричне енергије.
Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање
овог уговора.
Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава Купца
у
износ_________________ динара (попуњава Купац), овај уговор престаје да важи, о
чему ће Купац обавестити Снабдевача.

Страна 44 oд 53

Члан 21.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три)примерка.

За снабдевача
______________________

за купца
___________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача
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X

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке eletrične energije, ЈНOП бр. V-001-2
, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити 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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печат
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ
Понуђач........................................................... у поступку јавне набавке електричне
енергије ЈНОП бр. V-001-2 , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ЗА НАБАВКУ: електричне енергије, ЈН ОП број V-001-2
1. Категорија ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Редни
број

1.

2.

Предмет
набавке
Потрошња
електричне
енергије. VТ и
NT
Број мерних
места

Једини
ца
мере

Процењена
количина

kwh

525930,00

ком.

37

Јединична
цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(са ПДВ-ом)

УКУПНО
2. Категорија НИСКИ НАПОН –број мерних места : 4
Редни
број
1.

2.

3.
4.

5.

Предмет
набавке
Потрошња
електричне
енергије. VТ
Потрошња
електричне
енергије. NТ
Потрошња
електричне
енергије. JТ
Број мерних
места
Укупна
обрачунска
снага на
мерним
местима

Једини
ца
мере

Процењена
количина

kwh

54637,00

kwh

9303,00

Јединична
цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(са ПДВ-ом)

kwh
Ком.

4

kW

474

УКУПНО
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3. Категорија ШИРОКА ПОТРОШЊА

Редни
број

1.

2.

3.
4.
5.

Предмет набавке
Потрошња
електричне
енергије. VТ
Потрошња
електричне
енергије. NТ
Потрошња
електричне
енергије. JТ
Број мерних места
Укупна
обрачунска снага
на мерним
местима

Јединица
мере

Проце
њена
количи
на

kwh

14058,0
0

kwh

7746,00

kwh

63324,0
0

Ком.

22

kW

411,82

Јединична
цена
(без
ПДВ-а)

Укупна цена
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(са ПДВ-ом)

УКУПНО
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4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Ред.

КАТЕГОРИЈА

Цена
RSD

бр.
1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊE
2. НИСКИ НАПОН
3. ШИРОКА ПОТРОШЊА
Укупно
ПДВ 20%
Укупно са ПДВ-ом

Датум

Понуђач:
М. П

______________________

_________________________
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XIII ТАБЕЛА ПРИКАЗАНИХ РЕФЕРЕНЦИ

ред.

НАРУЧИЛАЦ

ЛИЦЕ за контакт

број

(пун назив и адреса)

(број тел.)

Датум:_______________

ГОДИНА
реализације

ВРЕДНОСТ уговореног
посла без ПДВ-а

Потпис овлашћеног лица
_________________________________

Место:______________
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ПОТВРДА О КВАЛИТЕТНО ОБАВЉЕНОМ ПОСЛУ

НАЗИВ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА: _____________________________
Седиште: ___________________________________________________________
Улица и број: ________________________________________________________
Матични број: _______________________________________________________
Порески број предузећа - ПИБ: _________________________________________
Контакт особа: _______________________________________________________
Број телефона: _______________________________________________________
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (1) Закона о јавним набавкама,
достављамо Вам:

ПОТВРДУ
Којом потврђујемо да је _______________________________ у _____. години,
извршио услугу испоруке електричне енергиеј по уговору _________________ од
____________ у уговореном року, квалитету и обиму.
Укупна вредност извршења износила је__________________динара без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев______________________________________ ради учешћа у
Јавној набавци услуга у отвореном поступку- Набавка електричне енергије ЈНОП бр. V001-2 и удруге сврхе се не може користити
Место:_________________
НАРУЧИЛАЦ
Датум:__________________
_________________________
(потпис овлашћеног лица)
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