Факултет техничких наука у Чачку
Универзитета у Крагујевцу
Ул. Светог Саве 65, 32000 Чачак

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАЈНМВ 1/2020

Крајњи рок за достављање понуда:
Понуде доставити на адресу :
Јавно отварање понуда, обавиће се
у просторијама Факултета

03. март 2020. године до 1200 часова
Установа: Факултет техничких наука у Чачку
Место: Чачак , улица Светог Саве 65
03. март 2020. године у 1300 часова

Чачак, фебруар 2020. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
355-1/2020-1 од 21.02.2020. године и Решења o образовању комисије за јавну набавку
број: 355-1/2020-2 од 21.02.2020. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности –добара- Електрична енергија
ЈНМВ 1/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста,техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета,
место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и др
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Oбразац структуре цене са упутством како да се попуни
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Факултет техничких наука у Чачку
Универзитета у Крагујевцу
Адреса: Светог Саве 65, Чачак
ПИБ:101123484
Матични број: 07181779
Телефон: 032/302-757; Факс: 032/342-101
Интернет страница: www.ftn.kg.ac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ 1/2020 су добра – Eлектрична енергија
Назив и ознака из општег речника набавки:
09310000 - електрична енергија
4. Циљ поступка: поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Јелена Ђунисијевић
Е-mail адреса: jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs, број факса: 032/342-101
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ 1/2020 су добра – Електрична енергија
Назив и ознака из Општег речника набавки: 09310000 - електрична енергија
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама
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III
ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,РОК И
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
И СЛ.
1. Врста добра: Електрична енергија
2. Техничке карактеристике:
Врста продаје: Стална, гарантована и одређена на основу потрошње Наручиоца ,
на месту примопредаје током испоруке.
Електрична енергија ће се испоручивати у складу са утврђеним правилима о
раду преносног система (правила ОПС), односно правилима о раду дистрибутивног
система.
3. Квалитет:
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са свим важећим
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
4. Количина и опис добара:
Количина електричне енргије одређиваће се на основу остварене потрошње
Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања.
Потребне количине електричне енергије процењене су на основу остварене
потрошње за период јануар- децембар 2019. године и представљене у следећој табели:
Активна енергија (KWh)
Виша тарифа 211.420
Нижа тарифа 57.400
Укупно 268.820
Понуђач је комплетно балансно одговоран за место примопредаје енергије Наручиоцу.
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
испоруку електричне енергије.
6. Рок испоруке добара:
Од дана закључивања уговора до 31. 03. 2021. године до 24:00 часа.
7. Место испоруке:
Испорука ће се вршити: Мерно место Купца прикључено на дистрибутивни
систем, на адреси Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, Чачак.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (хл. 75. ре . 1. е ах. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (хл. 75. ре . 1. е ах. 2) Закона);
3) 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 (хл. 75. ре . 1. е ах. 4) Закона
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (хл. 75. ре . 1. е ах. 5) Закона) - лиценцу за
трговину електричном енергијом издату од Агенције за енергетику и
потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обаљања делатности која је на снази време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатни услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чл. 76. Закона, и то:
1) Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије,
односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио најмање
једну трансакцију електричне енергије што се доказује потврдом
(уверењем) Оператора преносног система.

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Обпаеаф
жејавгжонсђаха, дае јг с жог
лављс IV одгљак 3.), којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,
осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона - важећу дозволу за обављање
делатности - лиценцу за трговину електричном енергијом издату од Агенције за
енергетику и потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа, коју доставља
у виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је да уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавa mора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,из чл. 75. ст.
2. Закона понуђач доказује достављањем Изјаве (Обпаеаф жејавг жонсђаха, дае
јг с жог
лављс IV одгљак 3.)
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је да уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавa мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Обпаеаф жејавг жоджевођаха, дае јг с жог
лављс IV
одгљак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико са Понуђач налази у Регистру понуђача није дужан да доставља на увид
доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне
регистре. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у Регистру
понуђача.
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.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2020

7/ 32

2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Потврда (уверење) Оператора преносног система 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 најмање једну трансакцију из области трговине електричном
енергијом у виду неоверене фотокопије.
Ако понуђачи нуде електричну енергију која је домаћег порекла, уз понуду
достављају Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије у
поступцима јавних набавки. (Привредна комора Србије, Ресавска 13-15, 11000
Београд).
Напомена: Овај доказ доказује понуђач и сви чланови групе понуђача у случају
заједничке понуде.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до
4), а доказ из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да достави понуђач из групе
понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. тачка 1) до 4), а
доказ из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач 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.
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 овиру услова јавно доступни.
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 током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2020

8/ 32

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Понуђач _____________________________________________________ [навгреж наежв
жонсђаха] у поступку јавне набавке добара – Електричне енергије, ЈНМВ 1/2020
испуњава све услове из чл. 75. Закона, за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач
испуњава
додатне
услове
предвиђене
конкурсном
документацијом.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

ана од
Напомена: Уколико понсдс поднори гпспа понсђача, Иејава мопа бжеж жоежжр
репан г овлац ћгног лжф
а рваког жонсђаха же гп
сжгжонсђаха ж овгпгна жгхаео м.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА O ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ
НАМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________________________ [навгреж
наежвжонсђаха] у поступку јавне набавке добара - Електричне енергије, ЈНМВ 1/2020
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обаљања
делатности која је на снази време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

ана од
Напомена: Уколико понсдс поднори гпспа понсђача, Иејава мопа бжеж жоежжр
репан г овлац ћгног лжф
а рваког жонсђаха же гп
сжгжонсђаха ж овгпгна жгхаео м.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ________________________________________________________ [навгреж
наежвжоджевођаха] у поступку јавне набавке добара – Електричне енергије, ЈНМВ
1/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Поджевођах:
_____________________

Уколико понсђач поднори понсдс ра подизвођачем, Иејава мопа бжеж жоежжр
ана од
репан г овлац ћгног лжф
а жоджевођаха ж овгпгна жгх аео м.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Ул. Светог Саве 65,
32000 Чачак, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Електрична енергија,
ЈНМВ 1/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
03.03.2020. године до 12:00 часова.
Јавно отварање понудa ће бити истог дана 03.03.2020. године у 13:00 часова у
просторијама Наручиоца.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назналком да је поднета неблаговремено.
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

 Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, дату под
материјалном и кривичном одговорношћу.
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве да је поштовао обавезе које
прозилазе из из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима
рада и заштити животне средине.
 Фотокопију важеће лиценце за трговину електричном енергијом издату од
Агенције за енергетику.
 Потврда (уверење) Оператора преносног система 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 најмање једну трансакцију из области трговине електричном
енергијом у виду неоверене фотокопије.
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене
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 Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди
 У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је
предвиђено конкурсном документацијом.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова
припреме понуде је саставни део конкурсне документације.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75
став 2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог
понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Факултет техничких
наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈНМВ 1/2020 НЕ ОТВАРАТИ”
„Допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија ЈНМВ 1/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ”
„Опозив понуде за јавну набавку добара – електрична енергија ЈНМВ 1/2020 - НЕ
ОТВАРАТИ”
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија ЈНМВ
1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Начин, рок и услови плаћања
Рок плаћања је до 25-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре
(рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на
основу документа којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују
испоручене количине електричне енергије.
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Место и рок испоруке
Место испоруке је мерно место купца прикључено на дистрибутивни систем у
категорији потрошње у широкој потрошњи.
Испорука електричне енергије вршиће се непрекидно у потребним количинама на
следећем електроенергетском објекту:
Р.бр.
1.

Адреса мерног места
Факултет техничких наука
Чачку, Светог Саве 65, Чачак

Број бројила
у 897655

Одобрена снага (kW)
130 kW

2.

Факултет техничких наука
Чачку, Светог Саве 65, Чачак

у

17,25 kW

потпошња
на
нирком напонс
2256237шипока
потпошња

Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у
свом пословању стекне право да користи и додатне објекте.
9.3.Период испоруке
Од дана закључења уговора до 31. марта 2021. године, од 00:00 h дo 24:00 h.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализацију уговора о
јавној набавци.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у
складу са понуђеним условима.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење
свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику : Факултет техничких наука у Чачку,
Светог
Саве
65,
32000
Чачак,
електронске
поште
на
e-mail
jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs или факсом на број 032/342-101 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће по пријему захтева заинтересованог лица у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 1/2020“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају
истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио дужи рок важења понуде.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац
изјаве из поглавља IV одељак 3.).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

-

РЕЛЕВАНТНИ

ДОКАЗ

ПО

РАНИЈЕ

Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који
потврђује да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда, у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона,
2) учинио 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:
- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
упонуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
-други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке
истоврстан.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца,осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
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 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока од 3 (три) дана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
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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 захтева из члана 149. ст.
3. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15).
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, наручилац објављује на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана
пријема захтева за заштиту права, који садржи податке из прилога 3Љ.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) и то:
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда;
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. *Републичка комисија може да изврши увид
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којегје
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под бројем 1;
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под бројем 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе наведене под бројем 1, за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србије у складу са законом и другим прописом.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће
доставити уговор изабраном понуђачу у року од 8 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ____________________ за јавну набавку добара –
Електрична енергија, ЈНМВ 1/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: еаокпсдже жнахжнжодноц гња жонсдг жсжж
раеж жодаек г о жоджевођахс,
сколжко рг жонсда жоднорж ра жоджевођахгм, однорно жодаек г о рвжм схгрнжфж
ма
еајгднжхкг жонсдг, сколжко жонсдс жоднорж гп
сжа жонсђаха
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табглс „Подафжо жоджевођахс“ жожс
њавајс рамо онжжонсђахжкојжжоднорг жонсдс ра
жоджевођахгм, а сколжко жмавгћжбпој жоджевођаха од мгре а жпгдвжђгнжус е абглж,
жоепгбно јг да рг навгдгнжобпаеафкожжпа
с довољном бпојс жпжмгпа
ка, да рг жожс
нжж
доре авж еа враког жоджевођаха.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табглс „Подафжо схгрнжксс еајгднжхкој жонсдж“ жожс
њавајс рамо онжжонсђахжкојж
жоднорг еајгднжхкс жонсдс, а сколжко жмавгћжбпој схгрнжка с еајгднжхкој жонсджод
мгре а жпгдвжђгнжус е абглж,жоепгбно јг да рг навгдгнжобпаеаф кожжпас довољном
бпојс жпжмг
пака, да рг жожс
нжж доре авж еарваког жон
сђаха којж гј схгрнжк с еајгднжхкој
жонсдж.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добра – Електрична енергија, ЈНМВ 1/2020

р.бр

(набавка и испорука електричне енергије која ће се испоручивати на мернoм месту Факултета
техничких наука у Чачку):

1.

Категорија
потрошње

Широка
потрошња

обрачунски елементи

једнотарифно
мерење

Активна
електрична
енергија у ВТ
Активна
електрична
енергија у НТ

јед.мере

Планирана
потрошња
за 2020.год

kWh

211420

kWh

57400

цена по
јед.мере
(без ПДВ-а)

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупно без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом

Датум
_____________________________

М. П.

Понуђач
________________________________

Напомене:
Обпаеафжонсдг жонсђах мопа да жожс
нж,овгпжжгх аео м жжоежжцг, хжмгжоев пђсјг да
рс е ахнж жодафжкојж рс с обпарфс жонсдг навгдгнж. Уколжко жонсђахж жоднорг
еајгднжхкс жонсдс, гпсжа жонсђаха мод г да рг ожпгдглжда обпаеаф жонсдг жоежжр
сјс ж
жгх аео м овгпавајс рвжжонсђахжжегпсжгжонсђаха жлжгпсжажонсђаха мод г да одпгдж
јгдног жонсђаха жегпсжг којж ћг жожс
нжеж,жоежжр
аеж жжгх аео м овгпжежобпаеаф
жонсдг.
Уколжко јг жпгдмге јавнг набавкг облжкован с вжцг жапежја,жонсђахжћг жожс
њаваеж
обпаеаф жон
сдг еа рвакс жапежјс жор
гбно.
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку добара - електричне енергије ЈНМВ 1/2020
Предмет
набавке

1.

Јед. Јединична Процењене
мере цена
без количине
ПДВ-а
2.

3.

Активна kWh
енергијаВиша
тарифа
Активна kWh
енергијаНижа
тарифа
Укупно:

4.

Јединична Укупна
Укупна
цена
са цена
без цена
са
ПДВ-ом
ПДВ-а за ПДВ
за
процењене процењене
количне
количне
5.
6. (3Х4)
7. (4Х5)

211420

57400

268820

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
1. У колони 3- уписати јединичну цену без ПДВ-а;
2. У колони 5 уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
3. У колони 6 уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;
4. У колони 7 уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине.

У________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

Дана:_________________
Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да
образац структуре цене потписују и печатом оверавају цви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе коју ће
понудити,потписати и оверити печатом образац структуре цене.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
набавке и испоруке електричне енергије
Закљсчен измеђс:
1.Факултета техничких наука у Чачку, 32000 Чачак, ул. Светог Саве 65, ПИБ:10123484
Матични број: 07181779
Број рачуна: 840-875660-05; 840-875666-84 Управа за трезор,
Телефон:032/302-757 Телефакс: 032/342-101
кога заступа проф. др Данијела Милошевић, декан Факултета (у даљем тексту Купац)
ж
2._________________________________________________
ра ргджц ег м с ............................................, слжф
а ..........................................,
ПИБ:.......................... Маежхнж бпој: ........................................
Бпој пахсна: ............................................ Наежвбанкг:......................................,
Тглгтон:............................Тглгтакр:
кога еаресжа...................................................................
(с даљгм егк ре с: Снабдевач)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да

је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ( "Службени гласник
Републике Србије",бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се
уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности добара
– набавка и испорука електричне енергије која ће се испоручивати на мерном месту
Факултета техничких наука у Чачку, под редним бројем 1/2020;
- да је Снабдевач доставио понуду бр. _________________ од ___________ године, која
се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да понуда Снабдевача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу снабдевачеве
понуде и Одлуке о додели уговора бр.____________ од ______________ године изабрао
снабдевача за извршење наведене добара.
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 __________ 2020. године, у свему у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
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Количина и квалитет електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу ;
- Капацитет испоруке: јединична цена по kWh;
- Период испоруке: у периоду од дана закључења уговора до 31. марта 2021. године од
00:00 до 24:00;
- Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца;
Место испоруке: Мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у
категорији широке потрошње - ЈТ/ДУТ.
Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације,
уколико у свом пословању стекне право да користи и додатне објекте.
Снабдевач се обавезује испоручи електричну енегију у складу са Правилима о
раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр.79/2014).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о
усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/12,
120/2014), Правилима о раду преносног система (Сл. гласник РС'' бр. 79/2014),
Правилима о раду дистрибутивног система (Сл. гласник РС'' бр. 5/2010, 3/2014,
41/2014) и Уредбом о условима испоруке и санбдевања електричном енергијом (Сл.
гласник РС'' бр 63/2013), односно у складу са свим важећим законским и подзаконским
прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Уговорена цена
Члан 3.
Набавка електричне енергије, са потпиним снабдевањем, за потребе Факултета
техничких наука у Чачку, вршиће се:
Предмет
набавке

1.
Активна
енергијаВиша
тарифа
Активна
енергијаНижа
тарифа

Јед.
мере

2.

Једини
чна
цена
без
ПДВ-а
3.

Процењене
количине

4.

kWh

211.420

kWh

57.400

Јединична Укупна цена
цена
са без ПДВ-а за
ПДВ-ом
процењене
количне
5.

6. (3Х4)

Укупна цена
са ПДВ за
процењене
количне
7. (4Х5)

Укупно:

Цена је фиксна за уговорени период испоруке.
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и
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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, као и порез на додату вредност и акциза који се
обрачунавају и плаћају у сладу са прописима републике Србије на основу рачуна који
испоставља Снабдевач.
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''.
Члан 4.
Испорука ће се вршити: Мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у
категорији широке потрошње - ЈТ/ДУТ.
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи:
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца
наведена у конкурсној документацији;
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.
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 Закона о
енергетици.
Снабдевач рачун доставља поштом.
Члан 6.
Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 25-ог у текућем
месецу за претходни месец .
У случају да Купац не плати рачун у року из става 1 , дужан је да Снабдевачу , за
период доцње плати и затезну камату прописану законом.
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
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Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан
износ цене за преузету електричну енергију.
Неизвршење уговорених обавеза:
Члан 7
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог
уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни
стварну штету, у складу са законом.
Резервно снабдевање

Члан 8.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Законом о
енергетици.
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 сагласношћу 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.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, уговорне стране
уговарају надлежност Привредног суда у Чачку.
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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.

Уговор ступа на снагу даном закључења и важи до 31. марта 2021. године
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна
и овере печатом.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригинална примерака, по три примерка за сваку
уговорну страну.
за Снабдевача

за Купца
ДЕКАН
Проф. др Данијела Милошевић
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навгреж
наежвжонсђаха], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - Електрична енергија, ЈНМВ 1/2020, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: с рлсхајс жореојања орнованг рсмњг с жрежнжеоре жејавг о нгеавжрној
жонсдж, напсхслаф ћг одмау обавгрежеж опганжеафжјснадлгдн с еа еац еже с
конкспгнфжјг. Опганжеафжјанадлгдн а еа еац еже с конкспгнфжјг, мод г жонсђахс,
однорно еажнег пгрованом лжф
с жепгћжмгпс еабпанг схгц ћа с жоре сжкс јавнг набавкг
ако сев пдж да јг жонсђах, однорно еажнег пгровано лжф
г жовпгджло конкспгнфжјсс
жоре сжксјавнг набавкг с рмжрлс еакона којжмрг спгђсјг еац еже а конкспгнфжјг.Мгпа
еабпанг схгц ћа с жоре сжкс јавнг набавкг мод г епаја еж до двг годжнг. Повпгда
конкспгнфжјгжпгдре авља нггае жвнс пгтгпгнфс, с рмжрлс хлана 82. ре ав 1. е ахка 2)
Закона.
Уколико понсдс поднори гпспа понсђача, Иејава мопа бжежжоеж
жр
ана од репан г
овлац ћгног лжф
а рваког жонсђаха же гп
сжгжонсђаха ж овгпгна жгх аео м.
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