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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД

ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ : ЈНОП – 01/2020

Рок за достављање понуда : 21. фебруар 2020. године до 10:00 часова
Отварање понуда:
21. фебруар 2020. године у 10:30 часова

Јануар 2020.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНОП – 01/2020, деловодни број 789 од 22.01.2020. и
Решења о образовању комисије у поступку јавне набавке бр.790 од 22.01.2020. за спровођење поступка
јавне набавке број ЈНОП – 01/2020, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ број ЈНОП – 01/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља

I

II

IV

V
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

3

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

5

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

8

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

12

18

Образац бр. 2
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Образац бр. 3

19
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ
И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
20

Образац бр. 4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Образац бр. 4а

Образац бр, 4б

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

21

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

22
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Образац бр. 5

23
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
24

Образац бр. 6
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

25

Образац бр. 7
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

26

Образац бр. 8
СТРУКТУРА ЦЕНЕ

27

Образац бр. 9
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

28

Образац бр. 10
МОДЕЛ УГОВОРА

Образац бр. 11

33
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Подаци о наручиоцу
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад
АДРЕСА: Павла Симића 9., Нови Сад
ПИБ: 101584396
МАТИЧНИ БРОЈ: 08038384
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: http://predskolska.rs/
КОНТАКТ: Сандра Гал , фах 021/6610-528, sandra.predskolska@gmail.com
2. Врста поступка јавне набавке
Спроводи се ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
3. Подаци о предмету јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра, набавка електричне енергије
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Назив и ознака из општег речника јавне набаке:
09310000 – електричнa енергијa
Број јавне набаке: ЈНОП – 01/2020
4. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора
Јавна набавка за електричном енергијом – отворени поступак се спроводи ради закључења УГОВОРА
са роком трајања од годину дана.
5. Контакт
У складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама, Комуникација се у поступку и у вези са
обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште
или факсом. Лице за контакт: Сандра Гал , емаил: sandra.predskolska@gmail.com
Предшколска установа „Радосно детињство“ Павла Симића 9. Нови Сад.
6. Начин, место и рок за подношење понуда
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији ( затворене на начин да се приликом отварање
понуде може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут) оверене печатом, непосредно или путем
поште на адресу Наручиоца: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9.,
са назнаком: „Понуда за јавну набавку број ЈНОП – 01/2020 – Набавка електричне енергије – НЕ
ОТВАРАТИ “.
На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача, име и презиме и број
телефона особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 21.02.2020. године до 10:00 часова
Неблаговремене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће по окончању поступка отварања
понуду вратити неотворену понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
7. Место отварања понуда
Отварање понуде ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда дана 21.02.2020. године у
10:30 часова, на адреси Наручиоца, Павла Симића 9.
Отварање понуде је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуде активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуде, пре
почетка отварања понуда преда Комисији за јавне набавке.
Комисија ће свим понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда доставити Записник
о отварању понуда у року од 3 дана од дана отварања.
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Техничке карактеристике- процењене количине
Јед.
Предмет набавке

Процењене количине
мере

1.
Електрич
на
енергија
ВТ

2.

3.

k
W
h1.600.000
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Електри
чна
енергија
НТ

k
W
h 500.000

Електр
ична
енергиј
а
јединст
вена
тарифа

k
W
1.300.000
h

_____________________________________________________
2.2. Квалитет, количина и опис добара
Електрична енергија (закључење уговора са потпуним снабдевањем).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на местима
примопредаје током периода снабдевања. Врста продаје је стална и гарантована.
Капацитет испоруке: на бази просечне потрошње у 2019. години. Снабдевач је балансно одговоран за
место примопредаје наручиоцу.
2.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Законом о енергетици ( " Службени
гласник РС", бр.145/2014) , Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о
раду преносног система („ Службени гласник РС“ бр. 79/2014), Правилима о раду дистрибутивног
система,Уредбе о условима испоруке и снабдевању електричном енергијом ( " Службени гласник РС
бр.63/2013)
У складу са чланом 135. Закона о енергетици ( Службени гласник РС" бр.145/2014) Оператор
дистрибутивног система електричне енергије одговоран је за сигуран, поуздан и безбедан рад
дистрибутивног система и квалитет испоручене електричне енергије.
2.4. Место и рок испоруке
Уговор се закључује на одређено време за период од једне године од дана закључења или до
процењене вредности јавне набавке.
Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње: широка потрошња и ниски напон (виша тарифа, нижа тарифа и јединствена тарифа)
електричне енергије у објектима Предшколске установе „Радосно детињство“.
Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Наручиоца на месту
примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и гарантована на годишњем нивоу.
Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком
електричне енергије до места испоруке. Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне
локације, уколико стекне право да користи и додатне објекте и да одређене локације изузме са листе за место
испоруке, ако те објекте престане да користи или изгуби право располагања.

2.5. Списак објеката са ЕД бројевима
SIFRA

NAZIV

ED Broj-1

ED Broj-2
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ADICE, Sime Šolaje 2 - RADOSNICA
ALEKSE ŠANTIĆA 32 - SUNCOKRET
ALMAŠKA, Almaška 24 - SIGRIDRUG
ANTUNA URBANA 2 - SPOMENAK
BANOVIĆ STRAHINJE BB, Liman 4, NOVOSAĐANČE
BATE BRKIĆA I D.DANILOVIĆA (Ugao) - GULIVER
BEGEČ KRALJA PETRA PRVOG 45 - PINOKIO
BEOGRADSKI KEJ 37 - ĐURĐEVAK
BRAĆE DRONJAK 22 - VENDI
BRAĆE KRKLJUŠ 15 - LEPTIRIĆ
BRANIMIRA ĆOSIĆA 40 - PALČICA
BUDISAVA, Vuka Karađića BB (Školska 2) - ZEKA
BUKOVAC, Vidovdanska 8 - ZEKA
BUL. JAŠE TOMIĆA 4 - KOLIBRI
ČENEJ. Partizanska 2 - LASTA
ČENEJSKA 50 - BUBAMARA -KLISA
ĆIRILA I METODIJA 69 - DUNAVSKI CVET
DR. ILIJE ĐURIČIĆA 2 - VESELI VRTIĆ
DRAGIŠE BRAŠOVANA 16 - KALIMERO - LIMAN 2
FUTOG III, PROLETERSKA 2 - CRVENKAPA
20
-VEL.Car.Milice 2
21 FUTOG IV, VOJVODE MIŠIĆA BB, BIBERČE
22 GAGARINOVA 10 - SUNCE
23

CENTRALNА KUHINJА , Privrednikova BB

24 HEROJA PINKIJA 25 - LANE
JANKA ČMELIKA 110, NOVA DETELINARA - VESELI
25
VOZIĆ
26 JANKA ČMELIKA 87 - PETAR PAN
27 JERNEJA KOPITARA 1 - ŠVRĆA
28 JIRIČEKOVA 9 - MRVICA - LIMAN 1
29 JOŽE VLAHOVIĆA BB - ČIGRA
30 KAĆ, Save Maleševa BB - ZVONČIĆ
31 KALMAN LANGA 2 - DETELINA SA ČETIRI LISTA
32 KARAĐORĐEVA 55 - BAMBI
33 KISAČ, Jana Amosa Komenskog - LIENKA
34 Klisanski put 165, Novi Sad - ČAROBNI BREG
35 KOVILJ, Vojvođ.Brigada 7 - NEVEN
36 KUHINJA 1, VOJV.BRIGADA
37 KUHINJA 2, Polgara Andraša 28, Telep
38 LAZE KOSTIĆA 5 - PČELICA
39 LIKOVNA RADIONICA, Radnička 47
40 MARODIĆEVA 4A - ZLATNA RIBICA
41 MILETIĆEVA-Svetozara Milet.22 - PLAVI ZEC
42 NARODNOG FRONTA 42 - MASLAČAK - LIMAN 3

1410275895
1410027461
1410008459
1410370570
1410313371
1410347551
1090091838
1410018195
1410026643
1410057069
1410318551
1110330468
1120288139
1410026279
1140106348
1410022877
1410406299
1410029545
1410370596

1140313602

1200095295
1200275283
1410044331
(1410381385),
141424050
141005352
1410345699

1410349180

1410370588
1410057964
1410024896
1480394687
1270088576
1410040620
1410007550
1290090162
1300085420
1410024322
1410026880
1410039729
1410036363
1410014696
1410051800
1410027283
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43 NARODNOG FRONTA 45 - RAZLIČAK - LIMAN 3
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

NIKOLE TESLE 4 - PANDA
NOVI LEDINCI, Đurđevdanska 1 - ČAROBNJAK
PALMOTIĆEVA 1 - CVRČAK
PAP PAVLA 9 - BUBICA
PUŠKINOVA 19 - POLETARAC
RADNIČKA 20, VILENJAK
RUMENKA,Peterfi Šandora 26, VESELI PATULJCI
ŠANGAJ, 8-ma ulica br.6 (Školska 2) - DUGA
SAVE KOVAČEVIĆA 7 - ČUPERAK
SAVE KOVAČEVIĆA 14 - ZVONČICA
SELJAČKIH BUNA 51
SELJAČKIH BUNA 63
SELJAČKIH BUNA 65
SONJE MARINKOVIĆ 1 - ČAROLIJA
SR. KAMENICA I, Zmajevac 2 - ČIKA JOVA
SR. KAMENICA II, 23 oktobra 2 - ZMAJ
SR. KAMENICA III, Svetozara Miletića BB - PLAVI
ČUPERAK
SR. KARLOVCI, (Železnička 10) Karađorđeva 36 KOCKICA
SR.KARLOVCI, Karlovačkih đaka 31/A-KOCKICA
STARI LEDINCI - VUKA KARAĐIĆA 63
STEPANOVIĆEVO,Vojv.Stepe Stepanovića 116,
ZLATNI GAJ
STEVANA HRISTIĆA 15 - BAJKA
STOJANA NOVAKOVIĆA 13, MILANA JEŠIĆA IBRE BB

TRG KOMENSKOG 10 (Posl.Prostor)
TRG KOMENSKOG 9, Futoška 5 - VESELJKO
TRG MAJKE JEVROSIME 2 - CVRČAK I MRAV
UPRAVNA ZGRADA, Pavla Simića 9
VETERNIK, FEŠTER, PAUNOVA 4 - RODA

72 VETERNIK, Kralja Aleksandra. 62 -ZLATOKOSA
73
74
75
76
77
78

VIDOVDANSKO NASELJE, Jana Husa 15
VISARIONOVA 4A - VEVERICA
VOJVOĐANSKIH BRIGADA 14 - VILA
VRŠAČKA 23 - PUŽIĆ
ZLATNE GREDE 6 - ZLATNA GREDA
ORAHOVA BB- Gradilišna struja

(1410027127),
1410424355

1410028131
1410042274
1410003767
1410396331
1550090467
1410022524
1410023555
1410370600
1410067978
1410063824
1410063832
1410036010
1590081504
1590079933

1410396439
1550225114

1590327205
1600083801
1610209325

1610209317

0900066659
1410059711
1410292730
1410048078
1410048086
1410040360
1410348922
1690398488
(1690097420),
1690420084
1410272020
1410022206
1410024330
1410061252
1410025620
1410443801
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“ бр 124/12, 14/2015 и 68/2015), испуњеност наведених услова, понуђач доказује
достављањем доказа уз понуду.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1) Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар;
2) Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски заступник нису
осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Брише се
4) Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште
на њеној територији;
5) Право на учешће у поступку има понуђач који има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 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. (Члан 75. Ст.2. Закона )

ДОДАТНИ УСЛОВИ:
1) Пословни капацитет
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 , обавио минимално две трансакције.
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 чл.75 став 1.
Тачка 5) Закона, за тај део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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. Тачка 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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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
А) ДОКАЗИВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА:
1.

ДОКАЗ: ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ПРАВНО ЛИЦЕ:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)

2. ДОКАЗ: ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП- а
·
·

Напомена:
доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког
законског заступника

ПРАВНО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1)правно лице - уверење надлежног суда
2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУПа да правно лице 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.
ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције:
уверење надлежне полицијске управе МУПа да предузетник 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.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
уверење надлежне полицијске управе МУПа да физичко лице 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.
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
-извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је 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 http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.htm
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за законског заступника (захтев
се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:

Конкурсна документација ЈНОП-01/2020 10
/

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа (захтев се може поднети према месту
рођења, али и према месту пребивалишта

3. Брише се:
4. ДОКАЗ: ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ ПОНУЂАЧ
НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Напомена:
• не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и -уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.

5. ДОКАЗ: ВАЖЕЋА ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ДЕЛАТНОСТИ
- лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од
Агенције за енергетику РС и потврду агенције да је та лиценца важећа.

6. ДОКАЗ: ПОТПИСАНА И ОВЕРЕНА ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЧЛАН 75.СТАВ 2. ЗАКОНА
1) - изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде .( Члан 75. Ст.2. Закона )
Б) ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА
1) Потврда (уверење) Оператора дистрибутивног система о броју трансакција.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Напомена: на основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар
понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова
(члан 75. став.1. тач.1. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду
зато што не садржи даказе одређене ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач
навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има
обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај
начин жели да докаже испуљеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ
одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
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Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року.
На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају
докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице које је уписано у регистар понуђача није дужно
да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова
из члана 75.став 1. Тач. 1) до 4).
Регистар понуђача је доступан на интернет страници, коју је понуђач дужан да
наведе у понуди, ако тако доказује неки од испуњености обавезних услова.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Обавезна садржина понуде

Ред.Бр.
1

Опис образаца

Број обрасца

Докази о испуњености Обавезних и додатних
услова
Подаци о понуђачу

Образац бр. 2.

4

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање
понуда
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем

Образац бр. 3.
Образац бр. 4.

5

Изјава о ангажовању подизвођача

Образац бр. 4а.

6

Подаци о подизвођачу

Образац бр. 4б.

7
8

Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој
понуди
Изјава о независној понуди

Образац бр. 5.
Образац бр. 6.

9

Трошкови израде понуде

Образац бр. 7.

10

Структура цена

Образац бр. 8.

11

Образац понуде

Образац бр. 9.

12

Модел уговора

Образац бр. 10.

13

Образац изјаве о поштовању обавеза чл.75.став2.

Образац бр. 11.

2
3

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане Законом о јавним набавкама и конкурсном
документацијом.
Понуђач је дужан да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за то, а која су
означена „празним“ линијама, односно да заокружи једну од понуђених опција, на местима где је
таква могућност предвиђена.
Понуда са обрасцима из конкурсне документације, попуњава се читко, штампаним словима, ручно
или неким техничким средством.
Попуњавање се не врши графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком.
Понуда се доставља у оригиналу, печатирана и заведена заводним бројем код понуђача и
потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у
име понуђача.
Цела понуда треба да буде предата без накнадних исправки и без уписивања између редова.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.
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3. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама
4. Понуда са варијантама
Понуде са варијантама нису дозвољене

5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која докумета накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа „Радосно
детињство“ Нови Сад, Нови Сад, Павла Симића 9., са назнаком:
«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку добара -електрична енергија, ЈНОП-01/2020, НЕ
ОТВАРАТИ»
или «ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку добара -електрична енергија, ЈНОП-01/2020, НЕ
ОТВАРАТИ » или,
«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку добара -електрична енергија, ЈНОП-01/2020, НЕ ОТВАРАТИ
»,
или «ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку добара -електрична енергија, ЈНОП01/2020, НЕ ОТВАРАТИ ».
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. Самостално подношење понуда
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове
подтачке (став 4. члана 87. ЗЈН).
7. Ангажовање подизвођача
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да наведе део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део
набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност
не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75.
став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је
поверио извршење тог дела набавке.
Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
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утврђивања испуњености услова.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести
организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.
8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о заједничком извршењу 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 IV конкурсне документације , у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неогранично солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и друго
Начин плаћања је вирмански , на рачун понуђача. Рок плаћања је 45 дана од дана службеног
пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама (Службени гласник РС број 119/12 и 68/2015) рачунајући од дана уредно примљене
фактуре за испоручене количине електричне енергије (потврђене од стране наручиоца и
понуђача).
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне фактуре
(рачуна), а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.
Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.
Добављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145.
146. Закона о енергетици («Службени гласник РС» бр. 57/2011).
Понуђач је у обавези 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 у року од 5 дана од дана потписивања уговора, а пре отпочињања са
снабдевањем закључити:
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен
и
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
10. Валуту и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Конкурсна документација ЈНОП-01/2020 15
/

Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде. Понуђач је дужан да у
понуди назначи јединичну цену, као и укупну цену, на начин назначен у Обрасцу понуде.
Цена је фиксна за уговорени период.
У цену испоруке урачуната је цена електричне енергије и трошак балансирања.
У цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије,
трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије и трошкови
накнаде за подстицај повлашћених произвођача и остали зависни трошкови.

Трошкове приступа систему за пренос електричне енергије, трошкове приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије и накнаду за подстицај повлашћених произвођача Добављач ће
у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места
примопредаје Наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне
енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електичне енергије, а у складу са
методологијом за одређивање цена објављених у „ Службеном гласнику РС“.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама.
11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева
Изабрани Понуђач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави:
1) а) средство обезбеђења за испуњење уговорне обавезе -за добро извршење посла
Изабрани понуђач приликом потписивања Уговора у обавези је да достави:
-бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном,
Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
(«Службени гласник РС», бр. 56/2011), а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за
регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавањаучешће на тендеру), овереног од своје пословне банке.
Садржина:
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога
који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло
меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да
садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10%
од укупне вредности понуде и у динарима без пдв, са навођењем рока важности који је 10 дана
дужи од дана окончања реализације уговора.
Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без пдв
Рок трајања: 10 дана од дана окончања реализације уговора
12. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове
подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. Комуникација
Заинтересовано лице може, на email sandra.predskolska@gmail.com, факсом на број 021/6610-528,
или препорученом поштом, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
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понуде.
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева,
пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин
одређен чланом 20. ЗЈН, и то: писаним путем, односно путем поште, електронске поште или
факсом.
14. Додатна објашњења
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.( члан 93. Закона )
Наручилац може од изабраног понуђача у поступку конкурентног дијалога да захтева да потврди
обавезе прихваћене у понуди.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Услучају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не
сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет
јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а
његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу,
Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза – бланко соло
меница, регистрована у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и депо картоном, у
вредности од 15% од понуђене цене без пдв, са роком важности који је дужи од истека рока за
коначно извршење посла.
Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора.
16. Врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се
додељује уговор
Критеријум је најнижа понуђена цена.
17. Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену наручилац ће изабрати понуду
понуђача са понуђеним дужим роком плаћања.
18. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о
уплати таксе из члана 156. Закона
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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 непосредно, електронском поштом на email:sandra.predskolska@gmail.com, 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 обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније
у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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 чланом 63. Став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није уклонио.
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 и на интернет страници наручиоца., до 15 часова
односно до истека радног времена наручиоца последњег дана.
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 у изнoсу од
120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака
конкретне јавне набавке ), корисник: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
120.000,00 динара уколико подноси захтев за заштиту права након отварања понуда.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

19 . Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од
протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац ће
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда , наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чл.112 . став 2. Тачка 5) Закона.
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Образац бр. 2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОДГОВОРНА ОСОБА/ПОТПИСНИК
УГОВОРА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА
ПОСЛОВНА БАНКА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА

Место и датум:
___________________

М.П.

___________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ
И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за
јавну набавку добара-„Набавка електричне енергије“, Предшколска установа „Радосно
детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9., ЈН број: ЈНОП - 01/2020, саставио и потписао

_______________________________________________________________________
(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

У име и за рачун понуђача _______________________________________________

Датум:___________________

М.П.

_________________________
Потпис овлашћеног лица или
Овлашћеног члана групе
Понуђача

Конкурсна документација ЈНОП-01/2020 20
/

Образац бр. 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку
добара -„Набавка електричне енергије“, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови
Сад, Павла Симића 9., ЈН бр. ЈНОП - 01/2020, изјављујемо да не наступамо са
подизвођачима.

Место и датум
______________

Понуђач
М.П.

_____________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 4а

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
( СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке добара - „Набавка електричне енергије“, Предшколска
установа „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9., ЈН број: ЈНОП - 01/2020
ангажоваћемо следеће подизвођаче:

Назив подизвођача

Позиција услуга

Датум: _____________________

М.П.

Учешће подизвођача

______________________
Потпис овлашћеног лица

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

Конкурсна документација ЈНОП-01/2020 22
/

Образац бр. 4б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ОДГОВОРНА ОСОБА/ПОТПИСНИК
УГОВОРА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОДИЗВОЂАЧА
ПОСЛОВНА БАНКА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА

Место и датум:
___________________

М.П.

___________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду
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Образац бр. 5

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОДГОВОРНА ОСОБА/ПОТПИСНИК
УГОВОРА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА
ПОСЛОВНА БАНКА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА

Место и датум:
___________________

М.П.

___________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у том случају је потребно да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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Образац бр. 6

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у
поступку јавне набавке добара - „Набавка електричне енергије“, Предшколска установа „Радосно
детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9., Јавна набавка број: ЈНОП - 01/2020, подносимо
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____________________

М.П.

_______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује
понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује
понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки
члан групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац бр. 7
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

РЕД.БР.

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ( У
ДИНАРИМА)

УКУПНО:__________________________
(у динарима)
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 надокнаду тих трошкова у својој
понуди.

Датум: ______________________

М.П.

_________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр.8
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

ПРОЦЕЊЕН
Е
КОЛИЧИНЕ

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА СА
ПДВ -ом

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

1.

2.

3.

4.

5.

6. (3х4)

7. (3х5)

kWh

1.600.000

kWh

500.000

kWh

1.300.000

Електричн
а енергија
ВТ
Електричн
а енергија
НТ
Јединствен
а тарифа

УКУПНО:

Сагласност на примену начина обрачуна наведеног у овом обрасцу, верификује понуђач.
Јединична цена исказана по јединици мере и то у дин/кWh. Утврђена јединична цена је
фиксна за све време уговора. у утврђену јединичну цену је укључена цена електричне
енергије са 100% балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и
испоруку електричне енергије, а нису урачунати:
- Трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енегија, трошкови
приступа и коришћења система за дистрибуцију, које оператер дистрибутивног система
обрачунава снабдевачу, уз примену ценовника за приступ систему;
- Трошкови посебне акнаде за подстицај коришћења електричне енергије од повлашћеног
произвођача;
- Акциза за електричну енергију за крајњу потрошњу.
Наведене трошкове снабдевач ће у оквиру рачуна, фактурисати купцу сваког месеца, на
основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за
приступ систему за пренос ел.енергије.
Укупан износ без ПДВ: ______________________________________динара
Износ ПДВ: ______________________________динара
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Укупан износ са ПДВ: : __________________________________динара
Словима: ______________________________________________ динара.
Место и датум:
_______________

Понуђач
М.П.
______________

Образац бр. 9
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара - „Набавка електричне
енергије“, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9., Јавна
набавка број: ЈНОП – 01/2020, подносим:

ПОНУДУ БР __________________

1. Понуду дајемо (заокружити):
А) самостално
Б) са подизвођачем
В) заједничку понуду
2. Услови понуде:
А) Вредност понуде без ПДВ ___________________________динара,
Словима: ___________________________________________________.
Вредност понуде са ПДВ _______________________________динара,
Словима: ___________________________________________________.
Б) Рок плаћања: плаћање ће се вршити у року 45 од дана службеног пријема рачуна.
В) Место и начин испоруке: мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на ниском напонуи широкој потрошњи. Испорука је
стална и гарантована.
Г) Важност понуде: 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде.
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Место и датум:

М.П.

_________________

Понуђач
________________________
/ потпис овлашћеног понуђача/

Oбразац бр. 10

МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци добара - Електрична енергија
Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад
(шифра: ЈНОП-01/2020)

закључен у Новом Саду, дана ______________ 2020. године између:
1. Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад, Павла Симића 9, матични број:
08038384, ПИБ: 101584396, коју заступа директор Маријана Попов (у даљем тексту:
Наручилац)
и
2. _____________________________________________________________, матични број:
___________________, ПИБ: _______________ са седиштем у _______________________,
улица ______________________, кога заступа _______________________ (у даљем тексту:
Испоручилац)
Испоручилац наступа са подизвођачем/подизвођачима:

Група понуђача:
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Предмет уговора, цена и услови плаћања
Члан 1.

Предмет уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу за
потребе објеката Наручиоца у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са
конкурсном документацијом и понудом добављача број
понудом бр. _________ од __________.*
Понуда и спецификација чини саставни део овог уговора.

Члан 2.
Укупна вредност уговора обухватиће цену електричне енергије и све зависне трошкове
( трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкове
приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије, као и акцизу за електричну енергију за
крајњу потрошњу) а највише до износа од 33.333.333,00 динара без пдв-а, односно
40.000.000,00 динара са пдв-ом.
Члан 3.
Плаћање ће се извршити по пријему рачуна у року 45 дана од дана пријема рачуна за претходни
месец за испоручену електричну енергију.*
На основу докумената о очитавању утрошка, Добављач издаје купцу рачун за испоручену
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и
накнаде прописане Законом (трошкови приступа систему за пренос/ дистрибуцију електричне
енергије и накнада за подстицај повлашћених произвођача), порезе и остале обавезе или
информације из члана 144. Закона о енергетици.

Средство финансијског обезбеђења
Члан 4.
Добављач предаје Наручиоцу, у року од 10 дана од дана закључења уговора,
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а) средство обезбеђења за испуњење уговорне обавезе -за добро извршење посла
Изабрани понуђач приликом потписивања Уговора у обавези је да достави:
-бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном,
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
(«Службени гласник РС», бр. 56/2011), а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за
регистрацију менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавањаучешће на тендеру), овереног од своје пословне банке.

Члан 5.
У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује бланко
соло меницу за испуњење уговорених обавеза дату у депозит, као и на трошкове настале због
накнаде набавке услуге од другог добављача.

Место и начин испоруке
Члан 6.
Место испоруке услуга су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње: средњи напон и ниски напон електричне енергије у објектима Предшколске
установе „Радосно детињство“.
Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Наручиоца на месту
примопредаје током периода снабдевања.
Испорука је стална и гарантована на годишњем нивоу.
Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и
испоруком електричне енергије до места испоруке.
Добављач је дужан да у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће у року од
5 дана од дана потписивања овог уговора а пре отпочињања са снабдевањем, закључи:
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца
прикључен.
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
Количина и квалитет услуга
Члан 7.
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Правилима о раду
тржиштима електричне енергије („ Службени Гласник“ број 120/2012), Правилима о раду
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (Службени
Гласник“ број 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система, Закона о енергетици
("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012) и Уредбе о
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Службени гласник Републике Србије",
бр. 63/2013).
Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност у потпуности уколико за то не буде
постојала потреба.
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Гаранција
Члан 8.
Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.
Добављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146.
Закона о енергетици («Службени гласник РС» бр. 57/2011)
Рекламација
Члан 9.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном
обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 дана од дана пријема
рачуна поднесе приговор Добављачу. Добављач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема
приговора одлучи о приговору Наручиоца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне
енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног система.
Мере заштите
Члан 10.
Добављач је дужан да приликом испоруке добара који су предмет Уговора, примењује све
потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(„ Службени гласник РС“ број 101/2005).
Заштита података Наручиоца
Члан 11.
Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од
неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у
безбедносном смисл
Прелазне и завршне одредбе
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о енергетици и подзаконским актима из области енергетике.
Члан 13.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Уговор се закључује на одређено време за период од једне године од дана закључења, односно до
реализације уговорене количине, у времену од 00:00h -24:00h.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну
страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог
обавештења о раскиду Уговора.
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Члан 14.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају
надлежност стварно надлежног судау Новом Саду.
Члан 15.
ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА
Члан 16.
Уговорна страна код које је дошло до статусне промене, дужна је да о томе одмах писмено обавести
другу уговорну страну уз доставу релевантних доказа.
Уколико због промене прописа, oдлука надлежних органа или активности једне или обе уговорне стране,
дође до промене правног статуса, обавезе настале из овог уговора аутоматски прелазе на правне
следбенике.
Преношење права врши се у року од 5 (пет) дана када правни следбеник обавести другу уговорну страну
да замењује правног предходника у Уговору и о томе пружи потребне доказе.
Члан 17.
Уговорна страна која буде иницирала пренос права и обавеза обавестиће другу уговорну страну о томе
благовремено, уз истовремено достављање података и докумената који се односе на пренос права и обавеза
и који доказују да ће преузималац права и обавеза бити способан да у потпуности извршава обавезе које
преузима на основу Уговора.
Члан 18.
Уколико код једне од уговорних страна дође до промене у правном статусу која ограничава или спречава
ту уговорну страну у испуњавању обавеза утврђених овим уговором или ограничава или спречава
преузимање одговорности, та уговорна страна дужна је да без одлагања писмено обавести другу уговорну
страну и да на њен захтев уговори правног следбеника.

Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих Наручилац задржава 2 (два)
примерка, а Добављач 2 (два) примерка.
Наручилац(Директор)
М.П. _____________________
Маријана Попов

Добављач/Испоручилац
М.П.

_______________________
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Образац бр. 11

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 добара - „Набавка
електричне енергије“, број ЈН: ЈНОП – 01/2020, поштовао је обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да немамо забрану обављања делатности.

Датум
___________________

М.П.

Понуђач
______________________

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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