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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.1. Подаци о Наручиоцу:
Основна школа „Свети Сава“ Кикинда, 23300 Кикинда, Немањина 27 б, www.svetisava.edu.rs
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке добара бр. 1/2013 – Набавка електричне енергије, спровешће се у
поступку јавне набавке мале вредности.
1.3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација:
Предмет јавне набавке је набавка добара – електричне енергије.
1.4. Контакт:
Особa за контакт je:
Драгана Томић,
е-mail: svetisavaki@open.telekom.rs
1.5.Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда:Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца –Основна школа „Свети Сава“, 23300
Кикинда, Немањина 27 б, са обавезном назнаком на лицу коверте:„Не отварати - Набавка
електричне енергије, број 1/2013“поштом, или лично у секретаријату Наручиоца. На полеђини
коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса Понуђача, као и име особе за
контакт и е-mail.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 27.12.2013.године до 12,00 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се
неблаговременом.
1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења
пуномоћја:
Место отварања понуда:Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Основне школе
„Свети Сава“, 23300 Кикинда, Немањина 27 б.
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 27.12.2013.године у 12,30 часова.
Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници Понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које
ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.
1.7. Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се најкасније у року од 10 (десет) дана од
дана јавног отварања понуда и биће достављена свим подносиоцима понуда најкасније у року од
3 (три) дана од дана њеног доношења.
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На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике
Србије“ бр.29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел. број 610-647 од 16.12.2013.
године, Наручилац Основна школа „Свети Сава“ у Кикинди је припремила

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку број 1/2013
„Набавка електричне енергије“

Конкурсна документација садржи:
1. Општи подаци и позив за подношење понуде ............................................................ 2
2.

Подаци о предмету јавне набавке .............................................................................. 4

3. Врста, техничке карактеристике, спецификација,
квалитет, количина и опис добара .............................................................................. 4
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова .................................................... 5
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду ................................... ....................... 9
6. Обрасци и модел уговора .......................................................................................... 16
7. Прилог 1 ..................................................................................................................... 38

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 39 (тридесет и девет) страница.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: Набавка електричне енергије.
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 Електрична енергија
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
3.1. Врста и количина добара
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (Наручиоца)
на месту примопредаје током периода снабдевања.
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (Наручиоцу).
3.2. Врста продаје
Стална и гарантована.
3.3. Капацитет испоруке:
Према спецификацији у прилогу-на бази месечних дијаграма потрошње
3.4. Техничке карактеристике
У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012).
3.5. Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног
система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012) и
Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.
3.6. Период испоруке
01.01.2014. – 31.12.2014. године од 00:00 h до 24:00 h према централно-европском времену.
3.7. Место испоруке добара
Мерна места купца (Наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на
ниском напону (0,4 kw), широка потрошња (списак објеката је у прилогу 1.који је саставни део
конкурсне документације).
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.1. Обавезни услови:
У складу са члановима 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
5) да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебних прописом и као доказ за правно лице је потребно доставити
лиценцу Агенције за енергетику владе РС за трговину електричном енергијом на тржишту
електричне енергије.
Додатни услови:
6.) 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 једну трансакцију, што се доказује фотокопијом закључених
уговора за изврешене трансакције.
4.2. Доказивање испуњености услова:
У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12), понуђач доказује испуњеност услова достављањем следећих доказа:
1) Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра надлежног органа Агенције за
привредне регистре (копије).
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе
понуђача.
2) Доказ за правна лица: 1.) Извод из казнене евиденције, односно уверења Основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре 2.) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
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осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала 3.) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда.
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе
понуђача.
3) Доказ за правна лица: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности.
Доказ за предузетнике: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности.
Доказ за физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно слања
позива за подношење понуда и не сме бити старије од два месеца пре отварања понуда.
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе
понуђача.
4.) Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:
 Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија за измирене доспеле обавезе
које администрира ова управа и
 Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или
 потврда – уверење стране државе када има седиште на њеној територији
 ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију.
Доказ не може бити старије од 2 месеца пре отварања понуда.
Овај доказ Понуђач доставља и за Подизвођаче, односно достављају сви чланови Групе
понуђача.
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5) Доказ: Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата
од Агенције за енергетику.
Овај доказ дужан је да испуни Понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатни услови:
6.) Фотокопије закључених уговора о трансакцији- да је понуђач активан учесник на тржишту
електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну
трансакцију.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Докази под 2), 3) и 4) не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда. Докази
се могу достављати и у неовереним копијама. Наручилац може захтевати да пре доношења
одлуке о додели уговора понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, достави на увид доказе (оригинале или оверене
фотокопије).
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.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује
испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
НАПОМЕНА:
У складу са чланом 77, Понуђач може у поступку јавне набавке мале вредности да испуњеност
обавезних услова чл. 75 ст. 1 од тачке 1) до тачке 4) доказати достављањем изјаве којом под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне
услове – ( Образац 12).
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, валидан доказ за испуњеност улова за учешће
подизвођача у поступку јавне набавке мале вредности је Изјава дата под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености свих обавезних услова из чл. 75 ст. 1 од
тачке 1) до тачке 4). Изјаву потписује и оверава одговорно лице подизвођача (копирати Образац
12).
Уколико понуђач наступа као група понуђача, валидан доказ за испуњеност услова за учешће
подизвођача у поступку јавне набавке мале вредности је Изјава дата под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености свих обавезних услова из чл. 75 ст.1 од
тачке 1) до тачке 4). Изјаву потписују и оверавају сви чланови групе. (копирати Образац 12 ).
Наручилац задржава право да захтева од понуђача накнадно достављање на увид оригиналне
документације.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
5.2. Упутство о начину попуњавања образаца понуде:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из Конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана
необрисивим мастилом. Сваки документ (образац, изјава) из Конкурсне документације мора бити
оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача.
Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део
Конкурсне документације.
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или
погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као
неосноване.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији, затвореној тако да се при отварању
може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу Наручиоца - Основна школа „Свети Сава“, 23300 Кикинда, Немањина 27 б, са обавезном
назнаком на лицу коверте: „Не отварати - Набавка електричне енергије, број 1/2013“, поштом,
или лично преко секретаријата Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив,
адресу, број телефона и факса Понуђача као и име особе за контакт и е-mail.
5.3. Разлози због којих понуда може бити одбијена:
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка
отварања понуда, неотворене вратити Понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је
неблаговремена.
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца након истека рока
одређеног у Конкурсној документацији.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће и неприхватљиве понуде.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
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Наручилац ће понуду одбити ако:
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3. ако је понуђени рок важења понуде краћи од 60 дана;
4. ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је
попунити образац понуде и друге тражене обрасце);
5. ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди;
6. ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о поштовању обавеза из члана 75.
става 2. ЗЈН;
7. понуђач не достави бланко соло меницу за добро извршење посла
5.4. Начин на који Понуђач може тражити додатне информације и појашњења уз напомену да
тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено:
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона (писаним
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом).
5.5. Партије:
Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).
5.6. Могућност подношења понуда са варијантама:
У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија.
5.7. Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а,
сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ-а.
Наручилац ће сваку понуду у којој понуђач буде тражио аванс одбити као неприхватљиву.
5.8. Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 1/2013 – Набавка електричне енергије, донеће
се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи
од 45 дана, а ако је понyђен исти рок плаћања онда ће бити избрана понуда оног понуђача који
има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове набавке
(ниски напон, широка потрошња).
5.9. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 (тридесет)
дана од дана отварања понуде.
5.10. Самостално подношење понуде:
Понуду може поднети Понуђач који наступа самостално.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као Подизвођач.
5.11. Услови за подизвођаче:
Понуду може поднети Понуђач који наступа са Подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
Подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико Понуђач намерава да извршење набавке делимично повери Подизвођачу, обавезан је
да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за сваког Подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
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.
5.12. Заједничка понуда:
Понуду може поднети Група понуђача као заједничку понуду.
Сваки члан из Групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из
члана 75. став 2. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а остале услове испуњавају и доказују
заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке прописане
чл.81.ст.4.
5.13. Финансијско обезбеђење:
Приликом закључења уговора Снабдевач је дужан да у корист Купца достави регистровану
меницу као средство обезбеђења и то:
• Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла
• Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,на износ од 10% од
вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора.
• Копију картона депонованих потписа
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати -уновчити
нарочито у следећим ситуацијама ако Снабдевач :
- не испуњава одредбе уговора;
- неуредно испуњава одредбе уговора
- не поштује рокове предвиђене у члану 2 уговора.
За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и
рокови важења средстава финансијског обезбеђења.
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која
води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних
овлашћења НБС.
Меница и менично овлашћење треба да буду оверени печатом и потписани од стране лица
овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.
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Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима,
који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Снабдевач наводи у меничном
овлашћењу.
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи
на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће
рокове као и мањи износ од оног што одреди Купац. Све евентулне спорове укључујући и
спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у Зрењанину.
Уколико Снабдевач приликом закључења уговора не достави меницу, менично овлашћење,
као и копију картона депонованих потписа како је то захтевано сматраће се да уговор није ни
закључен, а Купац може уговор закључити са трећим лицем.
5.14. Рок у коме ће позвани Понуђач, по пријему обавештења о избору његове понуде као
најповољније, приступити закључењу уговора:
Уговор о јавној набавци може се закључити након истека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чл.112. став 2. тачка 5) Закона.
5.15. Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди Понуђача:
Наручилац је дужан да:
- чува као поверљиве све податке о Понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве Понуђач означио у понуди
(документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“);
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
- чува као пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако
што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ“, уписати датум,
време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост
докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
5.16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола код понуђача:
Наручилац може писаним путем да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача.
Понуђач је обавезан да у року од два дана од дана пријема захтева за објашњење понуде
достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.
5.17. Негативне референце:
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона;
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2) чинио повреду конкуренције,
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор
о јавној набавци након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац ће понуду Понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је Понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је Понуђач добио негативну
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза је једна сопствена, соло меница која се може
попунити на износ од 15% од понуђене цене без пдв-а.
Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично
овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
располагање финансијским средствима.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив
и без права на приговор.
У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је
Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се
примењује од 01.02.2012.године.
Стога је потребно да понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте код пословне
банке где има отворен рачун.
5.18. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем до истека рока за
подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима.
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Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне
корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде мора бити припремљено,
означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде”, „Допуна понуде“ или “Опозив
понуде за јавну набавку – Набавка електричне енергије – НЕ ОТВАРАТИ.
У случају повлачења тј. Опзива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће
разматрати, већ ће се не отворена вратити понуђачу.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понудa.
5.19. Исправка грешке у поднетој понуди:
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између
јединичне и укупне цене, меродавна је цена по јединици мере. Ако се понуђач не сагласи са
исправком рачунарских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на
следећи начин:
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима
сматраће се тачним.
- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати
тачном, осим у износима који су дати паушално.
5.20. Измена конкурсне документације:
Наручилац може пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену или допуну
конкурсне документације, да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки,
али је и дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
5.21. Трошкови понуде:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
5.22. Обустава поступка јавне набавке:
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од
доделе уговора о јавној набавци, у складу са чланом 109. Закона.
5.23. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права Понуђача:
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са назнаком
„Захтев за заштиту права јн. бр. 1/2013 – Набавка електричне енергије “.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања
одлуке из члана 149. Закона.
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Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за
заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-016, сврха уплате:
републичка административна такса јн. бр. 1/2013 – Набавка електричне енергије, прималац уплате:
буџет Републике Србије) уплати таксу.
Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из чл.151. Закона о
јавним набавкама
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.
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 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
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6. ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
ПОСЛОВНА БАНКА, РАЧУН
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
ПОНУЂАЧ

___________________
Место и датум

___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица
16

OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" KIKINDA
Nemanjina 27/b, 23300 Kikinda
/: +381-230-400-270
: svetisavaki@open.telekom.rs
Donatorski žiro račun: 840-113666-85

svetisava.edu.rs
facebook.com/svetisavaki
e-rastko.blogspot.com
moodle.svetisava.edu.rs

Образац 2
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 радова број 1/2013 - „Набавка електричне енергије“, саставио и потписао
____________________________________________________________________
(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)
у име и за рачун понуђача.
_________________________________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)
Датум: ___________

Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)
_____________________________
М.П.

Потпис одговорног лица - директора
______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно
одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

17

OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" KIKINDA
Nemanjina 27/b, 23300 Kikinda
/: +381-230-400-270
: svetisavaki@open.telekom.rs
Donatorski žiro račun: 840-113666-85

svetisava.edu.rs
facebook.com/svetisavaki
e-rastko.blogspot.com
moodle.svetisava.edu.rs

Образац 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку број
1/2013 - „Набавка електричне енергије“, изјављујемо да не наступамо са Подизвођачима.

Датум: _____________

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
М.П.
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Образац 4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Р.бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

1.

2.

3.

4.

Датум: ___________

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 5
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Седиште подизвођача:
Адреса седишта:
Матични број:
Регистарски број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
ПИБ:
Рег.бр.пријаве за евиден. обвезника ПДВ:
Телефон:
Е – mail адреса:
Одговорно лице-директор:
Особа за контакт:
Датум:

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 6
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку 1/2013 – „Набавка електричне
енергије“.
Овлашћујемо члана Групе _________________________________________ да у име и за рачун
осталих чланова Групе иступа пред Наручиоцем.

Пун назив и седиште члана групе Учешће члана Потпис одговорног
групе у понуди лица и печат члана
(%)
групе
Овлашћени члан
________________
м.п.
Члан групе
______________
м.п.
Члан групе
______________
м.п.
Члан групе
_____________
м.п.

Датум:__________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 7
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Назив члана групе понуђача:
Седиште члана групе понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
Регистарски број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
ПИБ:
Рег.бр.пријаве за евиден. обвезника ПДВ:
Телефон:
Е – mail адреса:
Одговорно лице-директор:
Особа за контакт:
Датум:

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица
М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 8
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12) као и чл. 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације (Сл.гласник РС 29/2013), достављамо образац са
структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци: Набавка електричне енергије – отворени
поступак број 1/2013 и то:
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној набавци,
Понуђач:____________________________, из ______________________ је имао следеће трошкове:

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:
НАПОМЕНА: Сходно чл.88. ст.2 ЗЈН (Сл.гласник РС 124/12), трошкове припреме и подношења
понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Место и датум
_______________________

М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац 9
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
- о јавној набавци добара Набавка електричне енергије Ред.бр. 1/2013
закључен дана ___________ 2013.године, у Кикинди, између:
1. Основне школе „Свети Сава“ Кикинда, Немањина 27 б, (у даљем тексту:Купац), коју заступа
Витомир Радак– директор Школе, и
2.________________________ из _______________, ул.____________________ бр._____, (у даљем
тексту: Снабдевач), кога заступа ___________________________________ .
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Купац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12) спровео
поступак јавне набавке мале вредности електричне енергије;
- Да је Снабдевач доставио понуду бр. ______________од ____________2013. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације.
Предмет уговора
Члан 1.
Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати
електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са
конкурсном документацијом и понудом Снабдевача бр. __________ од __________2013. године, у свему
у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне
енергије.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије према следећем:
 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу
 Капацитет испоруке: јединична цена по кwh на бази месечних дијаграма потрошње
 Период испоруке: 01.01.2014. године – 31.12.2014. године од 00:00 до 24:00 према
централно-европском времену
 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са
Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл.
гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год). Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у
складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год),
Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл.
гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о
условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским
прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
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Цена електричне енергије
Члан 3.
Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh за све буџетске
кориснике изврши, по цени од категорије потрошње:
Широка потрошња ТГ10/6 – ЈТ/ДУТ за 1 kWh по јединичној цени од _________ без ПДВ-а;
У цену из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати
трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и
коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених
произвођача ел.енергије.
Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког
месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за
приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију
електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном
гласнику РС''.
Место испоруке
Члан 4.
Место испоруке, су мерна места купца (Наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону (0,4 kV), широка потрошња.
1. Мерно место 1 (ЕД БРОЈ) 80592175
Тарифна група:ТГ 10/6
Број бројила:7673838
Количина енергије:15,24 МWh, са одобреном снагом 17,25 kW и процењеном месечном динамиком
у табели која је одређена на основу захтева Купца,
Период 2014
1
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новамбар
Децембар
Укупнo

ЈТ/ДУТ (kWh)
2
1990
1764
1991
1325
668
532
653
406
682
1514
1613
2106
15.244

Одобрена снага (kW)
3
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
25
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2. Мерно место 2 (ЕД БРОЈ) 80592167
Тарифна група:ТГ 10/6
Број бројила:1240070
Количина енергије: 67,64 МWh, са одобреном снагом 17,25 kW и процењеном месечном динамиком у
табели која је одређена на основу захтева Купца,
Период 2014
1
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новамбар
Децембар
Укупно

ЈТ/ДУТ (kWh)
2
8.160
7.780
7.120
6.600
4.740
3.120
2.380
1.940
5.280
6.180
6.500
7.840
67.640

Одобрена снага (kWh)
3
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25

Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 5.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна
места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и
исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и
остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.
Снабдевач рачун доставља поштом.
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Услови и начин плаћања преузете електричне енергије
Члан 6.
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за
преузету електричну енергију.
Купац је дужан да плати рачун у року од _____ дана од дана пријема оригиналног рачуна.
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Снабдевачу, за период доцње
плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна камате,
испостављеног од стране Снабдевача.
Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет
Снабдевача.
Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом, ако је у
њима садржан погрешан обрачун (оспорене или накнадно установљене грешке) и ако су резултати
посебног договора између Купца и Снабдевача (протокол, отпис камате и сл.).
Гаранције
Члан 7.
Приликом закључења уговора Снабдевач је дужан да у корист Купца достави регистровану меницу
као средство обезбеђења и то:
• Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла
•Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,на износ од 10% од
вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора.
•Копију картона депонованих потписа
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати -уновчити
нарочито у следећим ситуацијама ако Снабдевач :
- не испуњава одредбе уговора;
- неуредно испуњава одредбе уговора
- не поштује рокове предвиђене у члану 2 овога уговора.
За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и рокови
важења средстава финансијског обезбеђења.
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која води
НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних
овлашћења НБС.
Меница и менично овлашћење треба да буду оверени печатом и потписани од стране лица
овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.
Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који се
прилаже мора бити издат од пословне банке коју Снабдевач наводи у меничном овлашћењу.
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на први
позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи
износ од оног што одреди Купац. Све евентулне спорове укључујући и спорове везане за средства
финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у Зрењанину.
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Уколико Снабдевач приликом закључења уговора не достави меницу, менично овлашћење, као и
копију картона депонованих потписа како је то захтевано сматраће се да уговор није ни закључен, а
Купац може уговор закључити са трећим лицем.
Резервно снабдевање
Члан 8.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о
енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).
Виша сила
Члан 9.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне
енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају
значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су
настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна
страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти
надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду
преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну
страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради
ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени
пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних
ставова овог члана уговора.
Раскид уговора
Члан 10.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима
предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
Решавање спорова
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да
реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
Снабдевач и Купац, уколико је по законима Републике Србије Снабдевач домаће лице, су сагласни
да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим уговором
надлежан стварно надлежни суд по закону Републике Србије у Зрењанину и да се за све што није
посебно уређено овим уговором примењује Закон о облигационим односима у верзији која је у примени
у Републици Србији и други материјални закони и прописи Републике Србије.
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Снабдевач и Купац, уколико по законима Републике Србије Снабдевач није домаће лице, су
сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим
уговором надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду, да се
примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у Београду, а примењује
се као меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која је у примени у Републици
Србији и материјални закони и прописи Републике Србије.
Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима уговор на
српском језику.
Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу уговорним
странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе утврђене уговором под
претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и другим прописима који се односе на
извршење обавеза утврђених уговором.
Завршне одредбе
Члан 12.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.
Период важења уговора
Члан 13.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере
печатом.
Уговор се закључује за период од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године.
Измене и допуне уговора
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем анекса овог
уговора уз обострану сагласност.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака на српском језику, по три примерка за
сваку уговорну страну.
Сви евентуално начињени преводи овог уговора немају снагу уговора, сматрају се само преводом и
не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом тумачења овог уговора.
ЗА КУПЦА
Директор Школе
____________________

ЗА СНАБДЕВАЧА
Директор
____________________
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Образац 10
Општи подаци о Понуђачу:
Назив и седиште:__________________________________
Матични број: ____________________________________
ПИБ: ____________________________________________
Особа за контакт: _________________________________
На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. 1/2013 – Набавка
електричне енергије,
достављамо
ПОНУДУ бр._________
Да квалитетно испоручимо добра у складу са наведеним условима из конкурсне документације,
поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
1)

а) самостално

б) заједничка понуда

в) са подизвођачима

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом:
Словима:
2) Рок и начин плаћања:
Рок плаћања је до ______ у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за
испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач (Снабдевач) на основу
документа којим наручилац (Купац) и добављач (Снабдевач) потврђују испоручене количине
електричне енергије.
3.) Рок важења понуде износи _____ (_________________) дана од дана отварања понуда (не краћи од
30 дана).

Дана, ___. ___.2013.год.
М.П.

Понуђач/ носилац групе
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац 11
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
СТРУКТУРА ЦЕНЕ

1. Испорука електричне енергије
са балансирањем
1
Широка потрошња ТГ10/6 - ЈТ/ДУТ
ЕД БРОЈ 80592175 мерно место 1
Широка потрошња ТГ10/6 – ЈТ/ДУТ
ЕД БРОЈ 80592167 мерно место 2
Остало

kWh

Оквирна
потрошња
за 2014.
3
15244

kWh

67640

Обрачун
величина
2

Јединична
цена без
ПДВ-а
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (3*4)

Укупно:
2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос
електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која
је објављена у "Службеном гласнику Републике Србије".
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа за дистрибуцију електричне
енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из
надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику
Републике Србије и које су објављене у " Службеном гласнику Републике Србије".
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене повлашћене произвођача електричне
енергије.
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 4 овог обрасца, верификује
понуђач.

Датум:_________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________
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Упутство за попуњавање: потребно је да понуђач попуни све ставке овог обрасца
12. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА

У вези члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.....................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне
Набавке мале вредности ЈНМВ 1/2013– набавка електричне енергије, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава обавезне услове из чл.
75. став 1. од тачке 1) до тачке 4), као и додатне услове из чл. 76.

Датум

Понуђач
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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13. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач:
______________________________________________________________________________,
понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
_________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
______________________________
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14. И З Ј А В А

Понуђач__________________________________________________________________________________
изјављује под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је у поступку јавне набавке добара –
Набавка електричне енергије, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа са подизвођачем или понуђачем из групе понуђача овај
образац попуњава, потписује и оверава и подизвођач односно понуђач из групе понуђача.
За подизвођаче или понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

Датум:
_________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
______________________________
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15.МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
за добро извршење посла
ДУЖНИК –Издавалац менице
Назив:_____________________________________________________
Седиште/ Адреса:___________________________________________
Матични број:_____________________ ПИБ:____________________
Текући рачун:______________________________________________
Пословна банка:____________________________________________
ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице,
КОРИСНИК (Поверилац)
Основна школа „Свети Сава“, Hемањина 27 б, 23300 Кикинда
Матични број 08020841,
ПИБ:101080252
Текући рачун 840-113660-06
Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену сопствену меницу,
серије број ______________________ као гаранцију за добро извршење посла.
Бланко соло меница је издата на износ од _____________________________динара (10% од
вредности уговора), за јавну набавку мале вредности, набавка добара бр. 1/2013 – Набавка електричне
енергије.
Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења уговора.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у своју корист
безусловно и неопозиво,«Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна
Дужника.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна,
као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или
нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату Меница је важећа и у случају да
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дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника,
статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати --уновчити
нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач:
- не испоштује одредбе уговора;
- не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року
- не испоручи ону услугу која је тражена у погледу дате спецификације и траженог квалитета.
- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.
Меница је потписана од стране
овлашћеног лица за заступање _________________________________ (име и презиме) и чији се
потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
дужника, а 1 (један) за Повериоца

Датум:_______________________
Место издавања овлашћења:____________________________

М.П.

Издавалац менице-дужник
______________________________
Потпис и печат овлашћеног лицa

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење потписује и оверава овлашћено
лице понуђача.
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Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење потписује и оверава
овлашћено лице понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично овлашћење потписује и
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице.
Напомена:
Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења уговора.
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Прилог 1
Мерна места у категорији потрошње на ниском напону, широка потрошња-ЈТ/ДУТ
Мерно место 1
ЕД БРОЈ 80592175
Тарифна група:ТГ 10/6
Број бројила:7673838
Количина енергије:15,24 МWh, са одобреном снагом 17,25 kW и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на основу захтева
Купца,
Период 2014
ЈТ/ДУТ (kWh) Одобрена снага (kW)
1
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новамбар
Децембар
Укупнo

2
1990
1764
1991
1325
668
532
653
406
682
1514
1613
2106
15.244

3
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
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Мерно место 2
ЕДБРОЈ)80592167
Тарифна група:ТГ 10/6
Број бројила:1240070
Количина енергије: 67,64 МWh, са одобреном снагом 17,25 kW и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на основу захтева
Период 2014
1
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новамбар
Децембар
Укупно

ЈТ/ДУТ (kWh)
2
8.160
7.780
7.120
6.600
4.740
3.120
2.380
1.940
5.280
6.180
6.500
7.840
67.640

Одобрена снага (kWh)
3
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25

