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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1. Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: Технишка Шкпла“Михајлп Пупин“ Инђија
Адреса: Цара Дущана бр.2. 22320 Инђија
Интернет страница: http://www.mihajlopupin.edu.rs
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, у
складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01/2016 су дпбра - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
У ппщтем решнику набавке пзнашена ппд пзнакпм – 09310000 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ПРПЦЕОЕНА ВРЕДНПСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ 700.000,00 БЕЗ
ТРПШКПВА ПРИСТУПА И КПРИШЋЕОА СИСТЕМА ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ,
НАКНАДЕ
ЗА
ППДСТИЦАЈ ППВЛАШЋЕНИХ ПРПИЗВПЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ, АКЦИЗЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ И ПДВ-А.
Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама.
4. Циљ ппступка
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.
5. Кпнтакт (лице или служба)
Лице за кпнтакт: Јарић Кристијан, телефпн 022/561-661
Е - mail адреса: m_pupin@indjija.net.
Кпмуникација у вези са дпдатним инфпрмацијама, ппјащоеоима и пдгпвприма врщи
се на нашин пдређен шланпм 20. Закпна свакпг раднпг дана (ппнедељк – петак) у
времену пд 07,00 дп 15,00 шаспва. Захтев за дпдатне инфпрмације, ппјащоеоа,
Ппнуђаш мпже дпставити на адресу Нарушипца или путем електрпнске ппщте
m_pupin@indjija.net Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није
дпзвпљенп.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА,
РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ ДПБРА
И СЛ.
1. Врстa и кoлишинa дoбaрa
 Eлeктришнa eнeргиja (зaкљушeоe угoвoрa o пoтпунoм снaбдeвaоу)
 Кoлишинa eлeктришнe eнeргиje oдрeђивaћe сe нa oснoву oствaрeнe
пoтрoщоe купцa (нaрушиoцa) нa мeстимa примoпрeдaje тoкoм пeриoдa
снaбдeвaоa.
 Снaбдeвaш je бaлaнснo oдгoвoрaн зa мeстo примoпрeдaje нaрушиoцу
(купцу).
2. Врстa прoдaje
 Стaлнa и гaрaнтoвaнa, oдрeђeнa нa oснoву oствaрeнe пoтрoщоe Нaрушиoцa,
нa мeстимa примoпрeдaje, тoкoм испoрукe.
3. Teхнишкe кaрaктeристикe
 У склaду сa дoкумeнтoм Прaвилa o рaду тржищтa (''Сл. глaсник РС'' бр.
120/2012), a пo тaбeли-Teхнишкa спeцификaциja. Прeглeд мeрних мeстa из
нaдлeжнoсти нaрушиoцa прикљушeних нa дистрибутивни систeм.
4. Квaлитeт дoбaрa
Врстa и нивo квaлитeтa испoрукe eлeктришнe eнeргиje у склaду сa:
 Прaвилимa o рaду прeнoснoг систeмa и измeнaмa и дoпунaмa Прaвилa o
рaду прeнoснoг систeмa (''Сл.глaсник РС'' бр. 3/2012),
 Прaвилимa o рaду дистрибутивнoг систeмa
5. Кaпaцитeт испoрукe:
 Оквирнп прeмa спецификацији из Табеле бр.1
6. Пeриoд испoрукe:
Наредних 12 месеци пд пд дана oкпншаоа закпнске прпцедуре за прпмену
снабдеваша, свакпдневнп у кпнтинуитету пд 00.00 дп 24.00 сати.
Кплишина енергије: на пснпву пстварене пптрпщое Купца.
7. Meстo испoрукe дoбaрa
 Свa oбрaшунскa мeстa мeстa нaрушиoцa (купцa) прикљушeнa нa
дистрибутивни систeм у кaтeгoриjи пoтрoщоe нa нискoм нaпoну и щирoкoj
пoтрoщои у склaду сa пoстojeћим oзнaкaмa EД из Taбeлe 1 кoja je сaстaвни
дeo oвoг угoвoрa.
Пoнуђaч je дужaн дa уз пoнуду дoстaви изjaву нa свoм мeмoрaндуму, пoтписaну oд
стрaнe oдгoвoрнoг лицa пoнуђaчa и oвeрeну пeчaтoм, кojoм сe oбaвeзуje дa ћe,
укoликo му будe дoдeљeн угoвoр у прeдмeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe, пoступити у
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склaду сa члaнoм 141. стaв 5. Зaкoнa o eнeргeтици, oднoснo дa ћe oдмaх пo
пoтписивaоу угoвoрa зaкључити:
1. Угoвoр o приступу систeму сa oпeрaтoрoм систeмa нa кojи je oбjeкaт крajоeг
купцa прикључeн и
2. Угoвoр кojим прeузимa бaлaнсну oдгoвoрнoст зa мeстa примoпрeдaje крajоeг
купцa.
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III ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ

Табела бр.1
МЕРНА МЕСТА
r.b

ED broj

br. broila

Odobre.
Snaga
KW

1

51836014

10630535

80

2

3

518105132

51860713

4501

7929412

34,5

17,25

Kategor
.
merenj
a
Niski
napon
TG4/4

Niski
napon
TG4/4

Široka
potrošn
ja
TG11/6

obračunsk
e veličine

jan

feb

mar

apr

Aktivna
energija u
VT
Aktivna
energija u
NT

2924

3483

2743

1069

652

443

281

319

1202

1447

1053

414

232

165

144

Aktivna
energija u
VT

4980

5200

5260

3230

2840

2890

Aktivna
energija u
NT
JT

1460

1400

1380

920

630

1291

1259

1325

628

11857

12789

11761

6261

UKUPNO

maj

jun

juli

avg

sep

okt

nov

dec

644

2257

2804

3597

21216

153

170

675

962

1374

7991

1400

1190

3680

4610

5340

5970

46590

730

530

400

780

1110

1270

1610

12220

538

341

3

18

675

1067

1245

1229

9619

4892

4569

2358

2080

5949

9719

11621

13780

97636
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Ukupno
kWh

IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА

1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА
1.1.

1)
2)

3)

4)

1.2.

Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји
испуоава пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке
дефинисане шл. 75. Закпна, и тп:
Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);
Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закпна);
Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у
складу са прпписима Републике Србије или стране државе када има
седищте на оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна);
Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна) и тп: Лиценца за
тргпвину електричнпм енергијпм на тржишту електричне енергије
издату пд Агенције за енергетику владе Републике Србије и пптврду
исте Агенције да је та лиценца јпш увек важећа (дпставља се у виду
непверене фптпкппије) или адекватан
дпкумент
предвиђен
прпписима државе у кпјпј страни ппнуђач има седиште, а кпји
ппнуђач дпставља у виду пверене кппије, или интернет страницу на
кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни.
Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра
испунити дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке,
дефинисане шл. 76. Закпна, и тп:
1. Услпв да ппнуђач распплаже ппслпвним капацитетпм: да је ппнуђаш
активан ушесник на тржищту електришне енергије кпји је у билп кпм
перипду из претхпдне две гпдине пд дана пбјављиваоа ппзива за
ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки пбавип минималнп три
трансакције ел. енергије са другим ушесникпм на тржищту,
прихваћену пд стране пператпра пренпснпг система.

1.3.

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80.
Закпна, ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став
1. таш. 1) дп 4) Закпна и услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, за деп
набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша.
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1.4.

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе
ппнуђаша, мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп
4) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп.
Услпв из шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из
групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је
неппхпдна испуоенпст тпг услпва.
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2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА

Испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне
јавне набавке, у складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем
Изјаве (Образац изјаве ппнуђача, дат је у ппглављу IV пдељак 3.), кпјпм ппд
пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве
за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. Закпна, дефинисане пвпм
кпнкурснпм дпкументацијпм псим услпва из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна и
тп: важећа Лиценца за тргпвину електричнпм енергијпм на тржишту
електричне енергије издату пд Агенције за енергетику владе Републике Србије
и пптврду исте Агенције да је та лиценца јпш увек важећа (дпставља се у виду
непверене фптпкппије) или адекватан дпкумент предвиђен прпписима
државе у кпјпј страни ппнуђач има седиште, а кпји ппнуђач дпставља у
виду пверене кппије, или интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп
дпступни.
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена
пешатпм. Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице
пвлащћенп за заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за
пптписиваое.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да
дпстави Изјаву ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђача, дат је у ппглављу V
пдељак 3.), пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену
пешатпм.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша,
шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или
пверену кппију свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5
дана, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа,
нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на
интернет страницама надлежних пргана.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј
прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи
дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа
угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин.
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу,
кап заступник ппнуђаша, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Ппнуђаш _____________________________________________[навести назив ппнуђача] у
ппступку јавне набавке - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ брпј 01/2016 , испуоава све услпве
из шл. 75. и 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну
јавну набавку, и тп:

1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;
2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде,
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
кривишнп делп преваре;
3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј
теритприји);
4) Ппнуђаш испуоава дпдатне услпве:

Ппнуђаш је активан ушесник на тржищту електришне енергије кпји је у перипду
из претхпдне две гпдине пд дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на
Ппрталу јавних набавки пбавип минималнп три трансакције ел. енергије са
другим ушесникпм на тржищту, прихваћену пд стране пператпра пренпснпг
система.

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппнуђаш:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш__________________________________________________[навести назив
ппдизвпђача] у ппступку јавне набавке- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ брпј 01/2016 ,
испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм
дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:
1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у
пдгпварајући регистар;
2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није
псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп
делп преваре;
3) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне
дажбине у складу са прпписима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на оенпј теритприји).

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппдизвпђач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ
КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се извршити применпм критеријума „Најнижа
ппнуђена цена“
У слушају примене критеријума најниже ппнуђене цене, а у ситуацији када ппстпје
ппнуде ппнуђаша кпји нуде дпбра дпмаћег ппрекла и ппнуде ппнуђаша кпји нуде дпбра
странпг ппрекла, нарушилац мпра изабрати ппнуђаша кпји нуди дпбра дпмаћег ппрекла
ппд услпвпм да оегпва ппнуђена цена није прекп 5% већа у пднпсу на најнижу
ппнуђену цену ппнуђаша кпји нуди дпбра странпг ппрекла. У ппнуђену цену странпг
ппнуђаша урашунавају се и царинске дажбине.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ
УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ
ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
У слушају прибављаоа две или вище ппнуда са истпм најнижпм ппнуђенпм
ценпм, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји има вище
спрпведених трансакција за са другим ушесникпм на тржищту, прихваћену пд стране
пператпра пренпснпг система.
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Пбразац бр.1
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку НАБАВКА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ , ЈНМВ бр 01/2016
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:

Матични брпј ппнуђача:

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ):
Име пспбе за кпнтакт:

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ
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Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу,
укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима
заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача

3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:
Деп предмета набавке
извршити ппдизвпђач:

2)

кпји

ће

Назив ппдизвпђача:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке
кпји ће извршити ппдизвпђач:

Деп предмета набавке кпји ће
извршити ппдизвпђач:
Напомена:
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са
ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели,
пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се
пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача.
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив учесника у заједничкпј ппнуди:
Адреса:
Матични брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Напомена:
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји
ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд
места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у
дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник
у заједничкпј ппнуди.
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Укупна ЦЕНА изражена у динарима без ПДВ-а:
Слпвима:
ПДВ:
Укупна ЦЕНА изражена у динарима са ПДВ-пм:
Слпвима:

Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа.
Нарушилац ће изврщити плаћаое на текући рашун Прпдавца, пп писменим
инструкцијама назнашеним на сампм рашуну за исппрушену електришну енергију, са
ппзивпм на брпј рашуна кпји се плаћа у рпку пд 60 дана пд дана пријема рашуна.
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс.
Захтев у ппгледу места и рпка исппруке
Meстo испoрукe су свa oбрaшунскa мeстa нaрушиoцa (купцa) прикљушeнa нa
дистрибутивни систeм у кaтeгoриjи пoтрoщоe нa нискoм нaпoну и щирoкoj пoтрoщои
у склaду сa пoстojeћим oзнaкaмa EД из Taбeлe 1 кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи
пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати
ппнуду.
Дoдaтни зaхтeви
Пoнуђaш je дужaн дa уз пoнуду дoстaви изjaву нa свoм мeмoрaндуму, пoтписaну oд
стрaнe oдгoвoрнoг лицa пoнуђaшa и oвeрeну пeшaтoм, кojoм сe oбaвeзуje дa ћe,
укoликo му будe дoдeљeн угoвoр у прeдмeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe, пoступити у
склaду сa шлaнoм 141. Стaв 5. Зaкoнa o eнeргeтици, oднoснo дa ћe oдмaх пo
пoтписивaоу угoвoрa зaкљушити:
1) Угoвoр o приступу систeму сa oпeрaтoрoм систeмa нa кojи je oбjeкaт крajоeг
купцa прикљушeн и
2) Угoвoр кojим прeузимa бaлaнсну oдгoвoрнoст зa мeстa примoпрeдaje крajоeг
купцa.
Саставни деп ппнуде је пбразац бр.2. - пбразац структуре цене.
Датум

Ппнуђаш
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача
мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе
ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и
печатпм пверити пбразац ппнуде.
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Пбразац бр.2
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ
Ппнуда брпј:___________________ пд ____________________гпдине
(уписати брпј и датум ппнуде)
за јавну набавку мале вреднпсти брпј 01/2016 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ .
Назив ппнуђаша: ___________________________________________________________
Категприја
пптрпшача

Енергија
тарифе

Јединица
мере

кпличина

Јединична
цена без ПДВ-а

Укупна цена
без пдв-а

1

2

3

4

5

6

Aктивнa
eнeргиja ВT

kWh

70000

Aктивнa
eнeргиja НT

kWh

22000

Зeлeнa зoнa

kWh

4000

Плaвa зoнa

kWh

7000

Црвeнa зoнa

kWh

500

Ниски нaпoн

Ширoкa
пoтрoщоa JT
мeрeоe

Укупнa цeнa бeз ПДВ-a
ПДВ
Укупнa цeнa сa ПДВ-oм

Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене:
УПУТСТВП КАКП ДА СЕ ПППУНИ ПБРАЗАЦ ППНУДЕ СА ПБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
У кплпни 5 уписати цену пп јединици мере без ПДВ.
Укупна цена за прпцеоену кплишину без ПДВ (кплпна 6) представља прпизвпд Цене пп
јединици мере без ПДВ и Прпцеоене кплишине (кплпна 4 х кплпна 5).
Све цене исказују се у динарима запкруженп на две децимале.
Наведена кпличина (прпцеоена кпличина) предметних дпбара дата је
пквирнп и Наручилац задржава правп да у складу са пптребама набави маоу или
већу кпличину, у складу са јединичним ценама датим у ппнуди ппнуђача.
Укупна цена свих дпбара без ПДВ не пбухвата трпщкпве приступа и кприщћеоа
система за пренпс електришне енергије, трпщкпве приступа и кприщћеоа система за
дистрибуцију електришне енергије, накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша
електришне енергије кап ни акцизе на електришну енергију.
Трпщкпве приступа и кприщћеоа система за пренпс електришне енергије,
трпщкпве приступа и кприщћеоа система за дистрибуцију електришне енергије,
накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије кап ни акцизе
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на електришну енергију Снабдеваш ће, у пквиру рашуна, фактурисати Нарушипцу свакпг
месеца, на пснпву пбрашунских велишина за места примппредаје Нарушипца, уз
примену ценпвника за приступ систему за пренпс електришне енергије и ценпвника за
приступ систему за дистрибуцију електришне енергије, а у складу са важећпм Одлукпм
п цени приступа систему за дистрибуцију електришне енергије пбјављенпј у
Службенпм гласнику Републике Србије, пднпснп у ускладу са метпдплпгијама за
пдређиваое цена пбјављених у "Службенпм гласнику Републике Србије".
- ТРПШКПВИ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ПРЕНПС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ: Према важећпј
(у перипду пбрашуна) Одлуци п утврђиваоу цена за приступ систему за пренпс
електришне енергије на кпју је прибављена сагласнпст Агенције за енергетику
Републике Србије и кпја је пбјављена у „Службенпм гласнику РС“.
- ТРПШКПВИ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ: Према
важећим (у перипду пбрашуна) Одлукама п цени приступа систему за дистрибуцију
електришне енергије, на дистрибутивнпм ппдрушју Привреднпг друщтва за
дистрибуцију електришне енергије из надлежнпсти за кпнзумна ппдрушја купца, а на
кпје је прибављена сагласнпст Агенције за енергетику Републике Србије и кпја је
пбјављена у „Службенпм гласнику РС“.
- ТРПШКПВИ НАКНАДЕ ЗА ППДСТИЦАЈ ППВЛАШЋЕНИХ ПРПИЗВПЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ: Према важећпј Уредби п мерама ппдстицаја за ппвлащћене прпизвпђаше
електришне енергије. Сагласнпст на примену нашина пбрашуна наведених у ташкама 2.
дп 4. пвпг пбрасца верификује ппнуђаш.
-ТРПШКПВЕ АКЦИЗЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ Према важећем Закпну п акцизама
("Сл. гласник РС", бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004,
135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закпн, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011,
101/2011, 6/2012 - усклађени дин. изн., 43/2012 - пдлука, 76/2012 - пдлука, 93/2012,
119/2012, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 4/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 др. закпн, 142/2014, 4/2015 - усклађени дин. изн., 5/2015 - усклађени дин. изн., 55/2015,
103/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн.)

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Наппмена: Укпликп се ппднпси заједнишка ппнуда, сви ушесници у заједнишкпј ппнуди
мпрају бити наведени. Сви шланпви групе ппнуђаша пптписују и пверавају предметни
Образац, псим акп је у сппразуму из шлана 81., став 4. Закпна п јавним набавкама
наведен самп један ушесник у заједнишкпј ппнуди (шлан групе ппнуђаша) кпји је
пвлащћен за пптписиваое и пвераваое пвпг пбрасца.
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Пбразац бр.3
ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести
назив ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде,
какп следи у табели:
ВРСТА ТРПШКА

УКУПАН
ППНУДЕ

ИЗНПС

ТРПШКПВА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

ПРИПРЕМАОА

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже
тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва.
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца,
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп
су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве
прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих
трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Напомена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп
Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша
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Пбразац бр.4
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна, ________________________________________,
(Назив ппнуђаша)
даје:

ИЗЈАВУ
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у
ппступку јавне набавке НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ , ЈНМВ 01/2016 , ппднеп
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђаша

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј
ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту
кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу,
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне
набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита
кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две
гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) Закпна.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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Пбразац бр.5
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА

У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш..................................................................................[навести назив ппнуђача]
у ппступку јавне набавке НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ , ЈНМВ 01/2016 ,
ппщтпвап је пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантујем да немамп
забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.

Датум
________________

Ппнуђаш
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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VII МПДЕЛ УГПВПРА

УГПВПР П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ ДПБАРА
- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -

Закљушен дана ................... 2016. гпдине између:
1) ТЕХНИЧКА ШКПЛА „МИХАЈЛП ПУПИН“ ИНЂИЈА, са седищтем у Инђији, ул. Цара Дущана
бр.2, матишни брпј 08004056, ПИБ 100698386, кпју заступа директпр Дејан Спахић (даље:
Нарушилац) и
2) ........................................................................................ из .................................................,
ул. .................................................... бр. ......... мат. бр. ......................... ПИБ ............................... кпга
заступа ....................................................................... (даље: Исппрушипц).
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
 да је Нарушилац на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј
124/2012, 14/2015 и 68/2015), спрпвеп ппступак јавне набавке дпбара у ппступку јавне
набавке мале вреднпсти – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ЈН 01/2016, на пснпву
ппзива пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки и интернет страни нарушипца;
 да је Исппрушилац дпставип ппнуду брпј .............................................................. пд
................................................... , кпја у пптпунпсти испуоава услпве из кпнкурсне
дпкументације, налази се у прилпгу и саставни је деп увпг угпвпра;
 да је Нарушилац Одлукпм п дпдели угпвпра брпј .....................................................
(пппуоава Нарушилац) дпделип угпвпр за јавну набавку дпбара – НАБАВКА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ЈН 01/2016.
ПРЕДМЕТ УГПВПРА
Члан 1.
Угпвпрне стране су сагласне да је предмет пвпг Угпвпра набавка дпбара – НАБАВКА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ.
Овим Угпвпрпм, угпвпрне стране сагласнп утврђују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у
ппгледу прпдаје електришне енергије са пптпуним снадбеваоем, друга питаоа везана за
реализацију пвпг Угпвпра, кап и услпве ппд кпјима се Прпдавац пбавезује да у перипду пд 12
месеци пд дана oкпншаоа закпнске прпцедуре за прпмену снабдеваша, исппруши, а Купац
преузме и плати дпбра кпја су предмет пвпг Угпвпра, пп јединишним ценама из усвпјене
ппнуде Прпдавца бр. ________ пд ____________2016. гпдине.
Саставни делпви пвпг Угпвпра су Образац ппнуде са пбрасцем структуре цене и
Технишка спецификација дпбара.
Члан 2.
Прпдавац исппрушује дпбра из шл. 1. пвпг Угпвпра на један пд следећих нашина (у
зависнпсти пд наступа запкружити и пппунити једну пд ппнуђених ппција):
а) сампсталнп;
б) заједнишки, кап група следећих ппнуђаша:
_______________________________________________________ из__________________
_______________________________________________________ из__________________
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_______________________________________________________ из__________________
в) са ппдизвпђашима:
* ___________________________________________________________ из__________________
у _____% укупне угпвпрене вреднпсти дпбара и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп
ппдизвпђаша.
* ___________________________________________________________ из__________________
у _____% укупне угпвпрене вреднпсти дпбара и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп
ппдизвпђаша.
* ___________________________________________________________ из__________________
у _____% укупне угпвпрене вреднпсти дпбара и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп
ппдизвпђаша.
ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 3.
Укупна вреднпст за прпцеоену кплишину дпбара из Спецификације дпбара, изнпси
__________________
динара
(и
слпвима:______________________________
_________________________________) без урашунатпг ппреза на дпдату вреднпст, щтп са
пбрашунатим ппрезпм на дпдату вреднпст пп стппи пд ____ %, кпји изнпси
___________________
динара,
шини
укупнп
___________________
динара
(и
слпвима:_______________________________________________________________)
и
представља укупну вреднпст свих дпбара пп ппнуди бр. ______________ пд __________.
гпдине.
Прпцеоена кплишина дпбара, из шлана 1. став 3. пвпг Угпвпра дата је пквирнп, збпг шега
Купац задржава правп измене у ппгледу угпвпрених кплишина у зависнпсти пд кпнкретних
пптреба.
Цена дата у ппнуди за исппрушену електришну енергију је фиксна у тпку трајаоа пвпг
Угпвпра и не мпже се меоати.
У цену дпбара из шл. 1. пвпг Угпвпра нису урашунати трпщкпви приступа и кприщћеоа
система за дистрибуцију електришне енергије, накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша
електришне енергије, кап и акцизе на електришну енергију.
Трпщкпве из предхпднпг става пвпг шлана Прпдавац ће, у пквиру рашуна, фактурисати
Купцу свакпг месеца, на пснпву пбрашунских велишина за места примппредаје из табеле бр.1
кпја је саставни деп пвпг угпвпра, уз примену ценпвника за приступ систему за пренпс
електришне енергије и ценпвника за приступ систему за дистрибуцију електришне енергије, а у
складу са важећпм Одлукпм п цени приступа систему за дистрибуцију електришне енергије
пбјављенпј у Службенпм гласнику Републике Србије, пднпснп у складу са метпдплпгијама за
пдређиваое цена пбјављених у Службенпм гласнику Републике Србије.
Средства за реализацију пвпг угпвпра пбезбеђена су Финансијским планпм за 2016
гпдину. Плаћаое дпспелих пбавеза насталих у 2016. гпдини, врщиће се дп висине пдпбрених
средстава на ппзицији у финансијскпм плану за ту намену, а у складу са Закпнпм кпјим се
уређује Бучет за 2016 гпдину. За деп реализације угпвпра за 2017. гпдину реализација угпвпра
ће зависити пд пбезбеђеоа средстава предвиђених Закпнпм кпјим се уређује финансијски
план за 2017. гпдину. У супрптнпм угпвпр престаје да важи без накнаде щтете збпг
немпгућнпсти преузимаоа и плаћаоа пбавеза пд стране Нарушипца.
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Члан 4.
Угпвпрне стране пбавезу преузимаоа и плаћаоа електришне енергије изврщиће према
следећем.
Врста прпдаје: пптпунп снабдеваое електришнпм енергијпм са баланснпм
пдгпвпрнпщћу.
Перипд исппруке: наредних 12 месеци пд дана oкпншаоа закпнске прпцедуре за
прпмену снабдеваша, свакпдневнп у кпнтинуитету пд 00.00 дп 24.00 сати.
Кплишина енергије: на пснпву пстварене пптрпщое Купца.
Местп исппруке: Сва пбрашунска мерна места Купца прикљушена на дистрибутивни
систем у складу са ппстпјећим пзнакама ЕД из табеле бр.1.
Прпдавац се пбавезује да врста и нивп квалитета исппрушене електришне енергије буде
у складу са Правилима п раду пренпснпг ситема (''Службени гласник РС'', бр. 55/8 и 3/12).
Прпдавац се пбавезује да исппруши електришну енергију у складу са Одлукпм п
усвајаоу правила п раду тржищта електришне енергије (''Службени гласник РС'' бр. 120/12),
Правилима п раду пренпснпг система, Правилима п раду дистрибутивнпг система и Уредбпм п
услпвима исппруке електришне енергије, кап и другим ппдзакпнским прпписима кпји регулищу
исппруку електришне енергије.
Купац ће изврщити плаћаое на текући рашун Прпдавца, пп писменим инструкцијама
назнашеним на сампм рашуну за исппрушену електришну енергију, са ппзивпм на брпј рашуна
кпји се плаћа у рпку пд 60 дана пд дана пријема рашуна.
Прпдавцу није дпзвпљенп да захтева аванс.
ПБРАЧУН УТРПШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 5.
Прпдавац ће првпг дана у месецу кпји је радни дан за Купца, на местима примппредаје
(мерна места) изврщити пшитаваое кплишине пстварене пптрпщое електришне енергије за
претхпдни месец.
На пснпву дпкумента п пшитаваоу утрпщка, Прпдавац издаје Купцу рашун за исппрушену
електришну енергију, кпји садржи исказану цену електришне енергије, пбрашунски перипд кап
и исказану цену пружених ппсебнп угпвпрених услуга, кап и накнаде прпписане закпнпм,
ппрезе и пстале пбавезе или инфпрмације из шлана 144. Закпна п енергетици.
Прпдавац рашун дпставља Купцу путем ппщте.
На исппстављени рашун Купац мпже ппднети пригпвпр у рпку пд 8 (псам) дана пд дана
дпбијаоа рашуна.
Прпдавац је дужан да пригпвпр рещи у рпку пд 8 (псам) дана пд дана пријема
пригпвпра.
У слушају да је пригпвпр пснпван, Прпдавац ће изврщити пдгпварајуће исправке рашуна
и дпставити их Купцу у рпку пд 8 (псам) дана пд дана пријема пригпвпра.
У слушају да Прпдавац пдлуши да пригпвпр није пснпван, п тпме ће писаним путем
пбавестити Купца уз пбразлпжеое пдлуке п пригпвпру.
Члан 6.
Прпдавац снпси све ризике, кап и све зависне трпщкпве, у вези са пренпспм и
исппрукпм електришне енергије дп места исппруке Купца.
Прпдавац је дужан да пдмах пп пптисиваоу Угпвпра, а најкасније дп ппшетка исппруке,
ппступи у складу са шл. 141. ст. 5. Закпна п енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 57/11, 80/11исправка, 93/12, 124/12), и закљуши и Купцу дпстави:
- Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система за места исппруке Купца наведена
у кпнкурснпј дпкументацији.
- Угпвпр кпјим преузима пптпуну балансну пдгпвпрнпст за места исппруке Купца.
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МЕСТП ИСППРУКЕ
Члан 7.
Места исппруке су ппстпјећа пбрашунска мерна места Купца прикљушена на
дистрибутивни систем у категприји пптрпщое у свему у складу са Технишкпм спецификацијпм
дпбара.
РЕЗЕРВНП СНАБДЕВАОЕ
Члан 8.
Прпдавац је дужан да Купцу пбезбеди резервнп снадбеваое у складу са шланпм 145. и
шл. 146. Закпна п енергетици („Службени гласник РС“ бр. 57/2011, 80/2011-исправка, 93/2012,
124/2012).
СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕОА
Члан 9.
Прпдавац је дужан да дпстави Купцу бланкп сппствену меницу за дпбрп извршеое
ппсла - Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у рпку пд 15 дана пд тренутку закључеоа угпвпра,
преда нарушипцу бланкп сппствену меницу, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и
пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране
лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп
пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм у висини 10% пд укупне вреднпсти угпвпра без
ПДВ-а, тј изнпс пд _____________ динара, са рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи
пд истека рпка за кпнашнп изврщеое. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за
изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст бланкп сппствене менице за дпбрп изврщеое ппсла
мпра да се прпдужи. Нарушилац ће унпвшити бланкп сппствену меницу за дпбрп изврщеое
ппсла у слушају да ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин
предвиђен угпвпрпм. Ппднетп менишнп пвлащћеое – писмп не мпже да садржи дпдатне
услпве за исплату, краће рпкпве, маои изнпс или прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое
сппрпва.
Наручилац ће унпвчити гаранцију за дпбрп извршеое ппсла (меницу) у случају да ппнуђач
не буде извршавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на начин предвиђен угпвпрпм.
РАСКИД УГПВПРА
Члан 11.
Угпвпр се мпже раскинути сппразумнп, писменпм сагласнпщћу, у слушају из шлана 9.
став 2. пвпг угпвпра и у слушајевима предвиђеним Закпнпм п пблигаципним пднпсима
Републике Србије.
РЕШАВАОЕ СППРПВА
Члан 12.
Угпвпрне стране су сагласне да све евентуалне сппрпве пп пвпм Угпвпру рещавају
сппразумнп, а у слушају да сппразум не ппстигну, сппр ће се рещити пред стварнп и меснп
надлежним Судпм.
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 13.
Измене и дппуне пвпг Угпвпра мпгу се врщити уз претхпдни писмени сппразум између
угпвпрних страна, кпји се кап Анекс прилаже пвпм угпвпру.
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Члан 14.
Прпдавац и Купац ће, накпн пптписиваоа Угпвпра, именпвати лица кпја ће бити
пвлащћена за размену инфпрмација и предузимаоа пптребних активнпсти за изврщаваое
пвпг Угпвпра.
Члан 15.
За све щтп није предвиђенп пвим Угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п
пблигаципним пднпсима Републике Србије, Закпна п енергетици и других закпна и
ппдзакпнских прпписа кпјима се регулище рад енергетских субјеката, енергетске делатнпси и
функципнисаоа тржищта електришне енергије у Републици Србији.
Члан 16.
Овај Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пбе угпвпрне стране.
Исппрука дпбара – електришне енергије, врщиће се у наредних 12 месеци пд дана
пкпншаоа закпнске прпцедуре за прпмену снабдеваша, пднпснп дп испуоеоа финансијске
вреднпсти Угпвпра, у зависнпсти пд тпга щта пре наступи.
Члан 17.
Овај Угпвпр, правнп и ваљанп закљушен и пптписан пд стране пвлащћених
представника угпвпрних страна, сашиоен је у 6 (щест) истпветних примерака, пд кпјих Купац
задржава 4 (шетири) примерка, а Прпдавац 2 (два) примерка.
Нарушипц
_________________________
Дејан Спахић

Исппрушипц
___________________________
_____________________________
_____________________________

Наппмена:
понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора. Уколико понуду
подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.
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VIII УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. Укпликп ппнуђаш дпстави ппнуду кпја није
на српскпм језику, таква ппнуда ће бити пдбијена, кап нерихватљива.
Ппнуђаш је у пбавези да уз дпказе кпји су на странпм језику, дпстави и оихпв превпд на
српски језик пверен пд стране судскпг тумаша за предметни страни језик.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији,
затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да
се први пут птвара. На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу
ппнуђаша, кпнтакт пспбу, брпј телефпна кпнтакт пспбе.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се
ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди
кпнтакт пспбу и телефпн.
Ппнуду дпставити без пбзира на нашин ппднпщеоа (неппсреднп или путем ппщте) на
адресу: Технишка щкпла „Михајлп Пупин“ Инђија, Цара Дущана бр.2 22320 Инђија, са
назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку дпбра - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ брпј
01/2016 - НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд
стране нарушипца дп 26.05.2016. гпдине дп 11:00 часпва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се
ппнуда налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према
редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушулац ће
ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести
датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп
кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм.
Акп је ппднета неблагпвремена ппнуда, нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка
птвараоа вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.
Јавнп птвараое ппнуда пдржаће се у прпстпријама нарушипца дана 26.05.2016. гпдине
дп 11:30 часпва. Представници ппнуђаша, да би активнп ушествпвали у ппступку
птвараоа ппнуда, пре ппшетка птвараоа ппнуда мпрају имати пвлащћеое за
присуствпваое птвараоу ппнуда искљушивп у пригиналу.
Ппнуда мпра да садржи:
1. Изјаву п испуоаваоу услпва из члана 75 и 76 Закпна
2. Лиценца за тргпвину електричнпм енергијпм на тржишту електричне енергије
издату пд Агенције за енергетику владе Републике Србије и пптврду исте
Агенције да је та лиценца јпш увек важећа (дпставља се у виду непверене
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фптпкппије) или адекватан дпкумент предвиђен прпписима државе у кпјпј
страни ппнуђач има седиште, а кпји ппнуђач дпставља у виду пверене кппије,
или интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни.
3. Изјава ппдизвпђача п испуоаваоу услпва из члана 75 Закпна (ппципнп)
4. Пбразац ппнуде
5. Oбразац структуре цене са упутствпм какп да се пппуни
6. Пбразац трпшкпва припреме ппнуде (дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп)
7. Пбразац изјаве п независнпј ппнуди
8. Пбразац изјаве п ппштпваоу пбавеза из чл.75. став 2. Закпна
9. Мпдел угпвпра
10. Сппразум учесника п заједничкпм ппднпшеоу ппнуде (ппципнп)
Обавеза ппнуђаша је да је уппзнат са закпнима, прпписима, стандардима и технишким
услпвима кпји важе у Републици Србији.
Обавеза ппнуђаша је да прпуши кпнкурсну дпкументацију, укљушујући све прилпге,
инструкције, фпрме, услпве угпвпра и спецификације.
Ппнуда треба да садржи све дпказе и пбрасце дефинисане кпнкурснпм
дпкументацијпм. Сви пбрасци мпрају бити пппуоени, а сваки ОБРАЗАЦ пптписан и
пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг лица. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша
сваки ОБРАЗАЦ мпра бити пптписан и пешатиран пд стране пвлащћенпг лица шлана
групе ппнуђаша. Укпликп ппнуду ппднпси Ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем или
група ппнуђаша пбрасце кппирати у пптребнпм брпју примерака.
Свакп ппље (предвиђенп за пппуоаваое), мпра бити пппуоенп. У пбрасцима где је
предвиђенп запкруживаое, мпра се запкружити пдгпварајуће.
Укпликп се некп празнп ппље не треба ппнунити, на истп ставити кпсу црту (/)
Ппнуђаш мпра све пбрасце и изјаве кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације
пппунити шиткп. Пппуоени пбрасци мпрају бити јасни, недвпсмислени, пптписани пд
стране пвлащћенпг лица и пверени пешатпм, у свему у складу са Кпнкурснпм
дпкументацијпм. Мпдел угпвпра пптребнп је пппунити парафирати и пверити пешатпм
на за тп предвиђенпм месту, шиме пптврђујете да прихватате све елементе угпвпра.
Ппнуда мпра да садржи све дпказе дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм.
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту избели и правилнп
пппуни, а местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм.
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није пбликпвана у вище партија
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју
ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента
накнаднп дпставља.
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Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Технишка щкпла
„Михајлп Пупин“ Инђија, Цара Дущана бр.2 22320 Инђија са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку дпбра – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ , ЈНМВ бр
01/2016 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ , ЈНМВ бр
01/2016 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбра – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ , ЈНМВ бр
01/2016 - НЕ ПТВАРАТИ” или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбра – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ,
ЈНМВ бр 01/2016 - НЕ ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша, кпнтакт пспбу и
брпј телефпна. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти или кутији је
пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих
ушесника у заједнишкпј ппнуди, кпнтакт пспбе и брпјеве телефпна. Пп истеку рпка за
ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище
заједнишких ппнуда.
У Обрасцу ппнуде (Пбразац брпј 1), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду,
пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем.
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде
(Пбразац брпј 1) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне
вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%,
кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће
делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји
ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј
набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва у складу са
Упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва.
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне
набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша,
ради утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити
сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на
изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп
2) Закпна и тп ппдатке п:
 Ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети
ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
 ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра,
 ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,
 ппнуђашу кпји ће издати рашун,
 рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое.
Укпликп се група ппнуђаша ппределила да један пд шланпва групе (а не сви шланпви
групе), у име групе ппнуђаша, пптпище и пвери Образац ппнуде (Образац брпј 1),
Образац структуре цене (Образац брпј 2) и Образац трпщкпва припреме ппнуде
(Образац брпј 3) из кпнкурсне дпкументације (кпји не представљају Изјаве дате ппд
кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу), у пвпм сппразуму се мпра навести и тај
ппнуђаш, пднпснп шлан групе ппнуђаша. Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе
п испуоенпсти услпва кпји су наведени у „Услпвима за ушещће у ппступку јавне набавке
из шлана 75. и 76. Закпна, у складу са „Упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва“.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или
заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра
п јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари.
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
9.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа.
Нарушилац ће изврщити плаћаое на текући рашун Прпдавца, пп писменим
инструкцијама назнашеним на сампм рашуну за исппрушену електришну енергију, са
ппзивпм на брпј рашуна кпји се плаћа у рпку пд 60 дана пд дана пријема рашуна.
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс.
9.2. Перипд исппруке дпбара
Ппнуђаш кпме буде дпдељен угпвпр исппрушиваће дпбра наредних 12 месеци пд дана
пкпншаоа закпнске прпцедуре за прпмену снабдеваша, свакпдневнп у кпнтинуитету у
времену пд 00.00 дп 24.00 сати.
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9.3. Захтев у ппгледу места и рпка исппруке
Meстo испoрукe су свa oбрaшунскa мeстa нaрушиoцa (купцa) прикљушeнa нa
дистрибутивни систeм у кaтeгoриjи пoтрoщоe нa нискoм нaпoну и щирoкoj пoтрoщои
у склaду сa пoстojeћим oзнaкaмa EД из Taбeлe 1 кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa.
9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи
пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати
ппнуду.
9.5. Дoдaтни зaхтeви
Пoнуђaш je дужaн дa уз пoнуду дoстaви изjaву нa свoм мeмoрaндуму, пoтписaну oд
стрaнe oдгoвoрнoг лицa пoнуђaшa и oвeрeну пeшaтoм, кojoм сe oбaвeзуje дa ћe,
укoликo му будe дoдeљeн угoвoр у прeдмeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe, пoступити у
склaду сa шлaнoм 141. Стaв 5. Зaкoнa o eнeргeтици, oднoснo дa ћe oдмaх пo
пoтписивaоу угoвoрa зaкљушити:
1) Угoвoр o приступу систeму сa oпeрaтoрoм систeмa нa кojи je oбjeкaт крajоeг
купцa прикљушeн и
2) Угoвoр кojим прeузимa бaлaнсну oдгoвoрнoст зa мeстa примoпрeдaje крajоeг
купцa.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са
урашунатим свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату
вреднпст.
Цена је фиксна и не мпже се меоати тпкпм трајаоа угпвпра.
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са
шланпм 92. Закпна.
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај
деп пдвпјенп искаже у динарима.
11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ
БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства
финансија и привреде, 11000 Бепград, Саве Мащкпвића, 3-5, www.poreskauprava.gov.rs;
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Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне
средине, Бепград, Руже Јпванпвића 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике,
развпја и защтите живптне средине, Бепград, Немаоина 22-26, www.merz.gov.rs;
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству
рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике, Бепград, Немаоина 11, www.minrzs.gov.rs;
12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Изабрани ппнуђаш је дужан да дпстави:
1. Бланкп сппствену меницу за дпбрп извршеое ппсла - Изабрани ппнуђаш се
пбавезује да у рпку пд 15 дана пд дана закључеоа угпвпра, преда нарушипцу
бланкп сппствену меницу, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и
пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и
пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити
дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним
изнпспм у висини 10% пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важнпсти
кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое. Акп се за
време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст
бланкп сппствене менице за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.
Нарушилац ће унпвшити бланкп сппствену меницу за дпбрп изврщеое ппсла у
слушају да ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на
нашин предвиђен угпвпрпм. Ппднетп менишнп пвлащћеое – писмп не мпже да
садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве, маои изнпс или прпмеоену
месну надлежнпст за рещаваое сппрпва.
13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА
НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Нарушилац ће шувати кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди
кпји су ппсебним прпписпм утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш
пзнашип у ппнуди. Нарушилац ће кап ппверљиве третирати ппдатке у ппнуди кпји су
садржани у дпкументима кпји су пзнашени кап такви, пднпснп кпји у гпроем деснпм
углу садрже пзнаку „ПОВЕРЉИВО“, кап и исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг
лица ппнуђаша.
Укпликп се ппверљивим сматра самп пдређени ппдатак садржан у дпкументу кпји је
дпстављен уз ппнуду, ппверљив ппдатак мпра да буде пбележен црвенпм бпјпм, ппред
оега мпра да буде наведенп „ПОВЕРЉИВО“, а исппд ппменуте пзнаке пптпис
пвлащћенпг лица ппнуђаша. Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису
пзнашени на ппменути нашин.
Нарушилац ће пдбити даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти
ппдатака дпбијених у ппнуди. Неће се сматрати ппверљивим цена и пстали ппдаци из
ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.
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Нарушилац ће шувати кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, кап и ппднете ппнуде, дп
истека рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда.
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу Технишка щкпла
„Михајлп Пупин“ Инђија, Цара Дущана бр.2 22320 Инђија или електрпнскпм ппщтпм на
e-mail m_pupin@indjija.net тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за
ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр
дпставити у писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу
јавних набавки и на свпјпј интернет страници.
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈНМВ бр 01/2016 .
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и
пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити
да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде
телефпнпм није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм
20. Закпна свакпг раднпг дана (ппнедељк – петак) у времену пд 07,00 дп 15,00 шаспва.
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА
КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм
пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу,
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша,
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп
изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће
ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да
пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака
упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
16. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине
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и гарантује да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа
ппнуде. (Пбразац изјаве из кпнкурсне дпкументације).
17. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
18. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, ппднпсилац пријаве, кандидат,
пднпснп заинтереспванп лице, кпји има интерес за дпделу угпвпра, пднпснп пквирнпг
сппразума у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да
претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама пвпг закпна.
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе Управа за јавне набавке, Државна
ревизпрска институција, јавни правпбранилац и грађански надзпрник.
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији.
Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail
m_pupin@indjija.net, или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм.
Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив
сваке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је
примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуда и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. пвпг закпна
указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није
птклпнип.
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће
се благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за
ппднпщеое захтева за защтиту права је десет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на
Ппрталу јавних набавки.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у
ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати
разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из ст. 4. и 5. пве
ташке, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране
истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за
кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг
захтева.
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне
набавке у складу са пдредбама шлана 150. закпна.
Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу
јавних набавки најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту
права.
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Упутствп п уплати таксе за ппднпшеое захтева за заштиту права:
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на пдређени рашун бучета
Републике Србије уплати таксу у изнпсу прпписанпм шланпм 156. ЗЈН.
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се:
1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра
да садржи ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс
средстава реализпван, кап и датум изврщеоа налпга;
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи;
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се
ппднпси захтев за защтиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнакa јавне набавке ппвпдпм
кпје се
ппднпси захтев за защтиту права;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за
кпјег је изврщена уплата таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке.
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке
или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе
наведене ппд ташкпм 1.
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п
изврщенпј уплати таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце
захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег
кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници
бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп
псигураое и други кприсници јавних средстава);
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из
пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права
(банке и други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу
са закпнпм и другим прпписпм.
НАПОМЕНА: У ппљу „сврха уплате“ у пквиру налпга за уплату и налпга за пренпс
пптребнп је првп уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив нарушипца и на крају брпј или
пзнаку јавне набавке при шему није дпзвпљенп уписивати никакве дпдатне реши или
интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искљушивп наведене
ппјмпве у ппменутпм редпследу.
Укпликп се захтев за защтиту права ппднпси пре птвараоа ппнуда, такса изнпси
60.000,00 динара.
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Укпликп се захтев за защтиту права ппднпси ппсле птвараоа ппнуда, такса изнпси
60.000,00 динара.
Примери правилнп пппуоених пбразаца налпга за уплату или налпга за пренпс мпгу се
видети у пквиру „банера“ на интернет страници Републишке кпмисије кликпм на линк:
Уплата таксе из Републике Србије.
19. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр пп
прптеку рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре
истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2.
ташка 5) Закпна.
Aкп је у кпнкретнпј набавци ппднет захтев за защтиту права, угпвпр п јавнпј набавци са
изабраним ппнуђашем ће се закљушити пп пкпншаоу ппступка защтите кпјим је
пптврђена пдлука Нарушипца п дпдели угпвпра.
Акп ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци,
Нарушилац задржава правп да закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим
ппнуђашем.
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