РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КНИЋ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ
ОБЈАВЉУЈЕ

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
За отворени поступак јавне набавке добара-Набавка електричне енергије за
потребе Општинске управе и јавне расвете на територији општине Кнић,
обликовану по партијама

- Редни број јавне набавке добара: 1/2017
Број Конкурсне документације 401-309-2/2017-01 од 22.02.2017.године

Кнић
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фебруар, 2017. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама, (``Службени гласник Републике Србије``
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, (``Службени
гласник Републике Србије`` бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, број: 401309/2017-01 од 21.02.2017. год. и Решења о образовању комисије за поступак јавне набавке добара
број: 401-309-1/2017-01 од 21.02.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке добара - набавка електричне енергије за потребе
Општинске управе и јавне расвете на територији општине Кнић, обликовану по
партијама - број ЈН: 1/2017
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Технички опис предмета јавне набавке (техничка спецификација)
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о
јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац Изјаве о независној понуди
Овлашћење представника понуђача
Изјава
Изјава УПИСАТИ КОЈА

Напомена: Конкурсна документација садржи укупно 45 страну.

стр. 2/44

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Кнић, 34240 Кнић;
Адреса наручиоца

34240 Кнић

Матични број

07186193

ПИБ

101611061

Назив банке

Управа за трезор

Текући

840-61640-90

рачун

Шифра делатности

8411

Одговорно лице

Биљана Пантовић

Веб страница

www.knic.rs

Е-mail:

javnenabavke@knic.rs

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак који је обликован по партијама
Предмет јавне набавке: набавка добара- набавка електричне енергије за потребе Општинске
и јавне расвете на територији општине Кнић, обликовану по партијама - број ЈН: 1/2017

управе

Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци.
Партије: Јавна набавка је обликована у две партије:
- Партија I : Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Кнић;
- Партија II: Набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Кнић.
Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 дана од дана отварања понуда.
Контакт особе:
Дејан Радовановић,, e-mail: it@knic.rs, факс 034/510-113
Јулија Арсенијевић, службеник за јавне набавке, e-mail: javnenabavke@knic.rs факс 034/510-113
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: набавка добара- набавка електричне енергије за потребе Општинске
управе
и јавне расвете на територији општине Кнић, обликовану по партијама - број ЈН: 1/2017
Партије: Јавна набавка је обликована у две партије:
- Партија I : Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Кнић;
- Партија II: Набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Кнић.
Општи речник набавке: Електрична енергија - 09310000
Критеријум за избор најповољније понуде за обе партије је: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са
Портала јавних набавки, на којем је објављена дана 24. 02. 2017. године, и интернет страници:
www.knic.rs и у просторијама Општинске управе општине Кнић, у Книћу, 34240 Кнић, канцеларија
бр.14, радним данима од 07:00 до 15:00 часова.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: понуда се подноси Наручиоцу непосредно
или путем поште до последњег дана рока за подношење понуда, односно до 27. 03.2017. године до
10:00 часова. Понуђач може поднети понуду за обе партије, или за једну од партија. По свакој партији
могуће доделити уговор најповољнијем понуђачу, односно потписати уговор. Понуде морају бити
припремљене и поднете у складу са конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама.
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и
Правилником, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком „Понуда-не отварај“,
називом и бројем јавне набавке и назнаком партије, поштом или лично, на адресу: Општинска управа
општине Кнић, 34240 Кнић. до дана 27. 03. 2017. године до 10.00 часова. На полеђини коверте се
наводи назив, број телефона и адреса понуђача.
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз
повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Место, време и начин отварања понуда: јавно отварање понуда спровешће Комисија у просторијама
Општинске управе општине Кнић у Книћу, 34240 Кнић, дана 27. 03. 2017.године са почетком у 10:30
часова, у сали број 18.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: пре
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку
отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају писмена пуномоћја (оверена печатом, заведена и
потписана од стране овлашћеног лица понуђача).Уколико отварању понуда присуствује законски
заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише стављањем на увид личне карте.
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III ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА)
1. Врста добара
Електрична енергија
2. Техничке карактеристике
У складу са документом Правила о раду тржишта, („Сл. Гласник РС“, број 120/2012). Врста
продаје: стална, гарантована и одређена према просечној потрошњи у последњој години и
очекиваних уштеда због рационализације потрошње увођењем нових технологија, на месту
примопредаје током испоруке.
3. Квалитет
По н уђач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу
са важећеим Правилима о раду преносног система, а у свему под условима из конкурсне
документације и прихваћене понуде.
Понуђач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са важећим Правилима о раду
тржишта елекричне енергије, Правилима о раду преносног система, Правилима о раду
дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом (''Сл.гл.РС'', бр. 63/13), као и другим подзаконским прописима који регулишу
испоруку електричне енергије.
4. Количина и опис добара
Количина електричне енергије утврђена је орјентационо на годишњем нивоу, према просечној
потрошњи у последњој години и очекиваних уштеда због рационализације потрошње увођењем
нових технологија, као и очекиваном потрошњом увођењем нових мерних места током
2017.године - оквирно 10 мерних места, са по 10 светиљки натријум од 70 w, у складу са одлукама
надлежног органа општине Кнић.
Уговорне стране су сагласне да количина преузетих добара за време трајања уговора буде одређена
у складу са стварним потребама Наручиоца, с тим да цена за укупно преузету количину електричне
енергије не може прећи износ процењених вредности набавке за обе партије, и то:
Потребне оквирне количине електричне енергије за:
1.) За Партију број 1 износе:
 Количина kwh VT 147100
 Количина kwh MT 35200
2.) За Партију број 2 износи :
 Количина kwh за јединствену тарифу 1.235.100
(Оквирно увећано за 10 нових мерних места)
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за место примопредаје енергије
Наручиоцу.
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5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
По н уђач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу
са важећеим Правилима о раду преносног система, а у свему под условима из Конкурсне
документације и прихваћене понуде.
Понуђач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са важећим Правилима о раду
тржишта елекричне енергије, Правилима о раду преносног система, Правилима о раду
дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке и снадбевања електричном енергијом,
као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Све недостатке и настале кварове у испоруци електричне енергије Понуђач ће отколнити у року од
24 сата а најдуже у року од 48 сати од дана пријаве истог од стране Наручиоца.
Понуђач сноси све ризике као и припадајуће и зависне трошкове у вези са припремом програма,
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке Наручиоца.
Под програмом из става 4. овог члана подразумевају се радње неопходне да би уговорна страна
извршила своју обавезу у вези са продајом електричне енергије.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне
енергије, даје одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње
електричне енергије, као и да без одлагања пријави Наручиоцу уочене кварове и недостатке на
мерним местима са ЕД ознакама.
Понуђач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став 5.
Закона о енергетици, (''Службени гласник РС'' бр. 1 4 5 / 1 4 , односно да закључи и Наручиоцу пре
испоруке достави:
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Н а р у ч и о ц а
наведена у конкурсној документацији.
- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Наручиоца.
6. Рок испоруке добара:
12 месеци од дана закључења Уговора, од 00:00 h до 24:00 h.
7. Место испоруке:
Мерна места Наручиоца су сва обрачунска места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем
у категорији потрошње на ниском напону у складу са постојећим ознакама ЕД, а која су дата у
техничкој спецификацији која је саставни део овог Уговора. Укупан број мерних места датих по
ЕД бројевима у техничкој спецификацији увећава се (орјентационо) за 10 нових мерних места за
које ће Понуђач - Продавац добити ЕД бројеве, након спровођења одговарајуће процедуре.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 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 чланом 75. Закона и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2. (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
3. 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 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1.
тачка 4) Закона);
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5)
Закона) и
6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
1.2.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) 2) 4) Закона и услов из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Напомене:
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке.
1.3.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) 2) 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члaна 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.

Page 8 of 44

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова (за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чланом 77. став 4. Закона,) понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, (Образац Изјаве понуђача,
дат је у поглављу IV одељак 6.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона,
дефинисане овом Конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона који се доказује достављањем копије важеће лиценце за трговину електричном
енергијом на тржишту електричне енергије, која је издата од стране Агенције за енергетику
Републике Србије. Лиценца мора бити важећа како у моменту отварања понуде тако и за период
за који се склапа уговор.
Изјава мора да буде потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 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 (Образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 6.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност додатних услова прописаних чланом 76. ЗЈН;
1. Да понуђач располаже минималним кадровским капацитетом, и то:
- Најмање 5 запослених радника
Доказивање испуњености услова
Фотокопијама уговора о раду или МА обрасца за наведене запослене, односно за лица која нису
запослена код понуђача - уговор ( фотокопија уговора о делу /уговора о обављању привремених и
повремених послова или други уговор о радном ангажовању на обављању послова који су предмет
ове јавне набавке).
2. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом – да није био у блокади у
последњих 6 месеци од дана подношења понуде;
Доказивање испуњености услова
Понуђач ће испуњеност неопходног финансијског капацитета доказати достављањем копије
Извештаја о бонитету НБС - дирекција за регистре и принудну наплату.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:




Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова, (члан 78. Закона о јавним набавкама).
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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
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уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (поглавље VIII
Конкурсне документације).

3. ФОРМА ДОКАЗА
Наручилац може, пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
4. СТРАНИ ПОНУЂАЧИ


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.

5. ПРОМЕНЕ
Понуђач је дужан да без одлагања а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене,
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 прописан начин, у складу са чланом 75. и
76. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).

Page 10 of 44

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач______________________________________________________________________________
(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добра- електричне енергије за потребе
Општинске управе општине Кнић и јавне расвете на територији општине Кнић, обликоване по
партијама, број ЈН: 1/2017, испуњава све услове из члaна 75. и члана 76. Закона, односно услове
дефинисане Конкурсном документацијом 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 чланови
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 је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Потпис одговорног лица понуђача
Датум:________________

М.П.

______________________________

Место:________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране одговорног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
И З Ј А В У
Подизвођач___________________________________________________________________________
(навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке добра- електричне енергије за потребе
Општинске управе општине Кнић и јавне расвете на територији општине Кнић, обликоване по
партијама, број ЈН: 1/2017, испуњава све услове из члана 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).

Потпис подизвођача
Датум:________________

М.П.

______________________________

Место:________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Page 12 of 44

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015),
_________________________________________________ из _____________________________ даје
(Назив члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да у потпуности испуњава све
обавезне услове из члана 75. став 1. ЗЈН ове конкурсне документације за учешће у поступку јавне
набавке добра- електричне енергије за потребе Општинске управе општине Кнић и јавне расвете
на територији општине Кнић, обликоване по партијама, број ЈН: 1/2017, и то:
 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
 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).
Као понуђач/члан групе понуђача изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података
прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

Место:_______________
Датум:_______________

М.П.

Носилац посла/Члан групе:
________________________________
(штампано име и презиме
одговорног лица)

________________________________
(Потпис одговорног лица)
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује и оверава
одговорно лице члана групе понуђача. Образац изјаве копирати у довољном броју примерака за
сваког члана групе понуђача.
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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.
Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном
језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.
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.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину 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.
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: Општинска управа општине Кнић, б.б., 34240 Кнић, са
назнаком:
``Понуда за поступак јавне набавке добра- електричне енергије за потребе Општинске
управе општине Кнић и јавне расвете на територији општине Кнић, обликоване по
партијама, број ЈН: 1/2017- НЕ ОТВАРАТИ``.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда достављена непосредно, 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.
Обрасце дате у Конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би се могла
утврдити стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
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 потписати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
Изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, (Изјава о независној понуди, Изјава о
испуњености услова из члана 75. и члана 76.) морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког 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
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понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.
Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише одговорно лице понуђача који наступа
самостално или са подизвођачем, чиме потврђује да прихвата све елементе Уговора.
Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице групе понуђача, а на
начин како су то понуђачи из групе понуђача регулисали споразумом о заједничком наступу, чиме
потврђују да прихватају све елементе Уговора.
3.ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у две партије:
Партија 1- Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Кнић.
Партија 2- Набавка електричне енергије за јавну расвету на територији општине Кнић.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну
целокупну партију а Понуђач је дужан да на коверти назначи број и назив партије за коју подноси
понуду.
Понуда се припрема тако да се за сваку партију може посебно оцењивати и уговарати.
У случају да понуђач поднесе понуду за целокупну јавну набавку, она мора бити поднета тако да
се може оцењивати за сваку партију посебно, односно модел уговора се мора посебно попунити
за сваку партију понаособ.
Докази о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона могу
бити достављени у једном примерку без обзира на број партија за које се подноси понуда.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ ДОПУНЕ И ОПОЗИВ 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: Општинска управа општине
Кнић, б.б., 34240 Кнић, са назнаком:
``Измена понуде за поступак јавне набавке добра- електричне енергије за потребе
Општинске управе општине Кнић и јавне расвете на територији општине Кнић, обликоване
по паартијама, број ЈН: 1/2017- НЕ ОТВАРАТИ ``или ``Допуна понуде за поступак јавне
набавке добра- електричне енергије за потребе Општинске управе општине Кнић и јавне
расвете на територији општине Кнић, обликоване по партијама, број ЈН: 1/2017- НЕ
ОТВАРАТИ ``,или ``Опозив понуде за поступак јавне набавке добра- електричне енергије за
потребе Општинске управе општине Кнић и јавне расвете на територији општине Кнић,
обликоване по партијама, број ЈН: 1/2017- 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
Од понуђача се захтева да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди (Обрасцу понуде
- поглавље VI) да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе
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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац Изјаве из поглавља IV одељак 6).
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог
дела набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача.
Пре доношења Одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу Наручилац ће
омогућити понуђачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива Наручиоца приговори
уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно продавац у
потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за
извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
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8.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац
Изјаве из поглавља IV одељак 6.).
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а
додатне услове испуњавају 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 о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду
у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набаке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

ПЛАЋАЊА, КВАЛИТЕТА, РОКА

9.1. Захтев у погледу начина и услова плаћања
Понуђачу није дозвољен аванс.
Наручилац се обавезује да П о н у ђ а ч у изврши плаћање према месечно испостављеним
рачунима - фактурама са очитаном месечном потрошњом у календаском периоду од месец дана,
(са записницима о очитавању мерних места као доказом потрошње) у року од најкасније 4 5
дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне
енергије, потврђене од стране Продавца.
Понуда са другачијим начином плаћања, биће одбијена као неприхватљива.
9.2. Захтев у погледу квалитета
Добављач је дужан да изврши своје обавезе у свему у складу са важећим прописима, нормативима,
обавезним стандардима, као и одредбама уговора, техничкој спецификацијии усвојеној понуди.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шесдесет) дана од дана отварања понуда.
У складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама, (``Службени гласник Републике
Србије``, бр.124/12, 14/15 и 68/15), 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.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без обрачунатог пореза на додату вредност.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време важења Уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности.

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, Република Србија, ул.Саве Машковића 3-5, Београд,
Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs Посредством државног органа Пореске
управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефонима
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским
обавезама које администрирају ови органи;
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштити животне
средине, ул.Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса www.sepa.gov.rs и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине Република Србија,
ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.merz.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, ул.Немањина 22-26,
Београд, Интернет адреса www.minrzs.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ О РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац захтева следећа средства обезбеђења за испуњење обавеза:
-Врста финансијског обезбеђења уз понуду:
а) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде;
Подносилац понуде је дужан да уз понуду достави меницу са копијом регистрационе пријаве и
потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 5% своје понуде, за озбиљност
понуде. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног
лица Понуђача и треба да садрже клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без
приговора“.
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б) средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла;
Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда регистровану
сопствену бланко меницу, у корист Наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од
вредности уговора, без ПДВ - а, са клаузулом ''без протеста'', и ''по виђењу'' на име доброг
извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом
од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном
углу да садржи ознаку ``ПОВЕРЉИВО`` у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са Законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди и
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о
поднетим понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену критеријума за оцену понуда и рангирање понуде.
Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци дужан је да чува и штити све податке и
сазнања која му буду стављена на располагање или до којих дође приликом реализације уговора
чему подаци и сазнања имају карактер пословне тајне и понуђач се у складу са тим има односити
према њима.У случају прекорачења ове одредбе продавац ће сносити сву штету у складу са
законким одредбама.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца:
- Општинска управа општине Кнић, б.б., 34240 Кнић;
- мејл адреса: javnenabavke@knic.rs ;
- факс: 034/510-113
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или
појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за јавну набавку добара - електричне енергије за потребе Општинске
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управе општине Кнић и јавне расвете на територији општине Кнић, обликоване по партијама, број
ЈН: 1/2017``.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима Конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
(www.knic.rs).
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. Закона о јавним
набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када
је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. 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 не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљиа учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.
Понуде комисија вреднују по свакој партији посебно.
Најнижи збир свих понуђених цена за конкретну партију представља понуђену цену која добија
100 пондера за ту партију.
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Остале понуде комисија вреднује посебно за сваку партију по формули:
Бр. пондера за понуду која се вреднује =
(НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:понуђеном ценом која се вреднује) х 100
Ако је нека од понуђених цена за набавку добра неуобичајено ниска цена, сагласно члану 92.
Закона о јавним набавкама, Наручилац ће захтевати од понуђача детаљно образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним.
Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави Наручиоцу у року од 3 (три) дана
од дана пријема захтева. Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне
саставне елементе понуде који су образложени.

17. 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 важења понуде.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (уколико је то случај).

19. 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.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 148. – 167. Закона о јавним
набавкама.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора,односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања Наручиоца противно одредбама овог Закона.
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
Наручиоца, осим уколико Законом 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
најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања Oдлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
javnenabavke@knic.rs, факсом на број: 034/510-113 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца преузете у поступку јавне
набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева,(члан 149. став 3. и 4. Закона), 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. овог Закона.
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.
Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро-рачуна: 840-30678845-06 , корисник: Буџет Републике Србије.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрукује својим радњама.

21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 (осам) дана, понуђач није дужан
да потпише Уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било
какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само 1 (једна) понуда и та понуда буде
прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5.) Закона о јавним набавкама
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закључити Уговор са понуђачем у року од 2 (два) дана од дана објављивања Одлуке о додели
уговора на Порталу јавних набавки, (и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права).
Само закључен Уговор сматраће се званичном обавезом Наручиоца и никакве активности се не
могу започети пре него што Уговор буде закључен.
22. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну
документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуде, док је Наручилац дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, Наручилац је дужан 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.
23. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и
попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред сваке исправке стави потпис
особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по
окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, Наручилац ће исправљати на следећи начин:
- уколико постоји разлика у износу који је изражен нумерички и текстуално, износ изражен
текстуално сматраће се тачним.

24. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу
уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама.Наручилац може да обустави поступак јавне
набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године.
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25. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
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 и
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 3 (три) године.
Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна 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) рекламација 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 битних елемената уговора 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 и
8) 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 из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о јавним
набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и
3) понуда садржи друге недостатке због који није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

26. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 15 (петнаест) дана од дана
јавног отварања понуда.
Након доношења Одлуке о додели уговора, Наручилац је дужан да исту објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке добара у
отвореном поступку – набавка електричне енергије за потребе Општинске управе и
јавне расвете на територији општине Кнић, обликоване по партијама
- редни број јавне набавке добара: 1/2017-

Подносим/о
ПОНУДУ број: ___________од _________2017. године,
да уговор о јавној набавци реализујемоу складу са наведеним условима из
Конкурсне документације поштујући све важеће законе, прописе и стандарде који се
примењују на предметну набавку.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особе за контакт:
e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матички број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање
Уговора:

2) Понуду подносим:
(заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

2)

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

Напомена:
Табелу ``Подаци о подизвођачу`` попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

2)

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

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

5.) Подносим понуду за (заокружити под А или Б):
А.

Целокупну набавку

Б.

За партију:


Партија 1



Партија 2

(Заокружити број партије/а за коју/е се подноси понуда)
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5. 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА I - Табела број 1.
НАЗИВ

ЕД број

Број бројила

МК БОРАЧ

13510024
13507481

МК ТОПОНИЦА
МК РАДМИЛОВИЋ ПРЕТОКЕ
ОПШ.ШТАБ
ТЕРИТОР.ОДБРАНА
СКУП.ОПШ. – ЗА ЗГРАДУ
МК ГРУЖА
МК ВУЧКОВИЦА
МК ГУБЕРЕВАЦ
МК КОЊУША
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ –
ОПШТИНСКА УПРАВА
МК БАРЕ

2417796
30762

Количина kwh
ВТ
100kwh
15000kwh

Количина kwh
МТ
300kwh
2000kwh

13511446

4664842

100kwh

300kwh

13510466

20780133144

100kwh

200kwh

13508577
13510083
13509581

8399936
4372633
9862069

72000kwh
28000kwh
100kwh

24000kwh
4000kwh
300kwh

13509611
13509123

9932095
3099044

100kwh
100kwh

300kwh
300kwh

13510946

120670

25500kwh

500kwh

13508941

А00442788

6000kwh
147100kwh

3000kwh
35200kwh

УКУПНО:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1.
Предмет
набавке

Јед. Јединична
Јединична Процењене Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ
мере цена без ПДВ цена са ПДВ количине за
за процењене
за процењене
Партију
количине
количине за Партију
____
Партије_____
___

Електрична кwh
енергијавиша тарифа
Електрична kwh
енергијанижа тарифа

УКУПНО:
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ПАРТИЈА II - Табела број 2.
Месна
заједница

Засеок

ТС назив

ЕД број

Број бројила

Количина
kwh

Бајчетина
Балосаве
Балосаве
Баре
Баре
Бечевица
Бечевица
Борач
Борач
Борач
Брњица
Бумбарево
Брдо
Врбета
Вучковица
Вучковица
Вучковица
Вучковица
Вучковица

Бајчетина
Маснопоље
Брђани
Варошица
Думача
Кроз село
Кокићи
Пачариси
Варошица
Миловановићи
Кроз село
Кроз село

Т.С. 2077
Т.С.2068
Т.С.2153
Т.С.Варошица
Т.С.Думача
Т.С.Варошица
Т.С.Кокићи
Т.С.Пачариси
Т.С.Варошица2031
Т.С.Миловановић2079и
Т.С.Кула Брњица
Т.С.Бум.Брдо

16759244
16759252
16759260
16759341
16759392
16759414
16759430
16759503
16759465
16759538
16759589
16759600

А00323872
020780162182
446446
7560947
4609157
8727916
008477
5068782
116410
293870
283309
А00284662

24000kwh
7000kwh
13000kwh
13000kwh
7500kwh
6000kwh
1800kwh
4100kwh
5000kwh
12500kwh
7700kwh
15000kwh

Кроз село
Буђевци
Кроз село
Средина села
Средина села
Горња
Вучковица
Пут за Баре
Кроз село
Шумари

Т.С.2070 Врбета
Т.С.Буђевци
Т.С.Кула
Т.С.Школа
Т.С.Кула
Т.С.Горња Вучковица

16759619
3549633
16759732
А00284458
16759899 020780133209
167543147
9160689
16759872
9162578
16759813
1770225

10200kwh
33000kwh
18000kwh
8000kwh
16000kwh
10000kwh

Т.С.2093
Т.С.2134
Т.С.шумари

16759945
16759961
16760013

А23831
201264
9957290

10800kwh
8000kwh
29000kwh

Гружа

16759279

А00166040

10000kwh

Гружа

Т.С.Кула код
бранковићи2050
Т.С.Варошица

16760064

00041457

45000kwh

Гружа

Т.С.Кула цементара

16760110

9207079

10700kwh

Гружа

Т.С.Салаши

16759945

А00177112

10500kwh

Гружа

Т.С.Кула Варошица
жуња
Т.С.Кула Варошица
каљевац
Т.С.Кула вучје поље тс
2059
Т.С.Пресека
Т.С.Средина села до
цркве
Т.С.Парлог
ТC 2100
Т.С.Језеро

16760080

094749

24400kwh

16759384

146498

23000kwh

16759317

4868360

17000kwh

16759422
16759457

020780133832
684795

12000kwh
12800kwh

16759511

6882213
A00268249
А00137535

8000kwh
12400kwh
10000 kwh

Гривац
Гривац
Гружа –
Грабовац
Гружа Грабовац
Гружа Грабовац
Гружа Грабовац
Гружа Грабовац
Гружа Грабовац
Губеревац

Губеревац

Губеревац

Губеревац

Гунцати
Гунцати

Пресека
Средина села до
цркве
Парлог
Гунцати
Средина села ка
језеру

Гунцати
Гунцати
Гунцати

16759481
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Драгушица
Драгушица
Жуње
Забојница
Кикојевац
Кнежевац
Кнежевац
Кнић
Кнић
Кнић
Кнић
Кнић
Кнић
Кнић
Кнић
Кнић
Кнић
Кнић
Коњуша Брестовац
Коњуша Брестовац
Коњуша Брестовац
Лесковац
Лесковац
Липница
Липница

Стубна
Драгушица
Жуње
Забојница
Кикојевац
Кнежевац
Кнежевац
Горња Мала
Равни Гај
Цакин
Богићевићи
Школа
Стуб
Радовановић
Доња мала
Ка Максовићима
Рибеш Водовод
Ка
Маријановићима
Кнић
Бело поље

Т.С.Стубна
Т.С.Кула
Т.С.Главни пут
Т.С.Кула забојница
Т.С.Кикојевац
Т.С.Прва 2122
Т.С.Друга
Т.С.Два багрема
Т.С.Рапајићи
Т.С.Цакин Кула
Т.С.Богићевићи
Т.С.Школа
горња мала

16759546
16759635
16759643
16759678
16759686
16759708
16759759
16759791
16760102
16759929
16759848
16759953
16760129

480362
617469
00032123
А00177062
А00149514
9163928
066058
305676
7094115
8018524
1190
15116
8747502

ТC 2084
Т.С.Мајдан
Т.С.Водовод
Т.С.Општина2010

16760072
16760099
16759988

9046834
5036964
6036799

Т.С.Семенара
ТС 2039

16760021
16759287

3517700
094751

Симовићи

Т.С.Симовићи

16759295

326531

Брестови

Т.С.Брестови

16759236

А23822

Кроз село
Минуша

Т.С.Кула
Т.С.Минуша

16759406
16759376

А00213111
А00306112

Т.С.Стубна
Т.С.Ловачки Дом бб

16759473
16759449

А00302364

Т.С.Стубна СЕРВИС
Т.С.Школа тс2017
ТС ДАВИНИЋИ
Т.С.Коса2139
Т.С.Варошица
опланић10
Т.С.Старо село
Т.С.2051
Т.С.Дом
Т.С.Стуб код Пајса
Т.С.Стуб ка брани
Т.С.Претоке
Т.С.Радмиловић
Т.С.Рашковић
Т.С.Стубна
Т.С.Топоница

16759716
16759554
16759694
16759562
16759740
16759775
16759805
16759821
16759856
16759864
16759902
16759910
16760161
16760056
16760056
16760145

094755
314614
367372
213140
6591762
3883789
3882372
675251
5100492
8108508
116431
1726
120937
740732
740732
4486486

11000kwh
7000kwh
10000kwh
10000kwh
16000kwh
10000kwh
10000kwh
11000kwh
23000kwh
19000kwh
17000kwh
10000kwh
13000kwh
15700кwh
24000kwh
25000kwh
80000kwh
5000kwh
10000kwh
10000kwh
12000kwh

Кроз село
НЕДЕЉКОВИЋ
ВИЛА
Љубић
Зорнићи
Љубић
Ка Школи
Љубић
давинићи
Љубић
Зорнићи
Љуљаци
Варошица
Опланић
Ка Љуљацима
Опланић
Старо Село
Пајсијевић
Ћуковац
Пајсијевић
Дом
Пајсијевић
Село
Пајсијевић
Ка брани
Претоке
Кроз село
Радмиловић
Кроз село
Рашковић
Кроз село
Рашковић
Кроз село
Топоница Топоница

5000kwh
13000kwh
13000kwh
10000kwh
15500kwh
10000kwh
15000kwh
10000kwh
10000kwh
60000kwh
8000kwh
10000kwh
28000kwh
20000kwh
15000kwh
10000kwh
7000kwh
6500kwh
8000kwh
15000kwh
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Кусовац
Топоница Кусовац
Честин
Честин
Честин
Честин
Пајсијевић
Рашковић
Балосаве
Топоница Кусовац
Борач
Гривац
Нова мерна
места

Кусовац

Т.С.Кусовац

16759597

6049668

Росуље
Ловачки Дом
Ка манастиру
Ђоровићи
Tрњаци
рашковић
Стубна
Ђоковићи

Т.С.Росуље
ТОШИЋ 2067
Т.С.Манастир
Т.С.Ђоровић 2160
Т.С.трњаци
Т.С.кула 2019
Т.С.стубна
Т.С.2166

16759627
16759651
16759724
16759767
16759880
16759937
16759309
16760137

110807
2224727
2305184
А00305235
016289
0031329
5597056
110769

Борач
Гривац
/

Т.С. Борач ка кршу
Т.С.2093
/

16759570
16759996
10

066095
А23831
/

5000kwh
10000kwh
9000kwh
8000kwh
7000kwh
18000kwh
17000kwh
10000kwh
10000kwh

УКУПНО :

10000kwh

10000kwh
25000kwh
1.235.100kwh

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2.

Предмет
набавке

Јед. Јединична
Јединична Процењене Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ
мере цена без ПДВ цена са ПДВ количине за
за процењене
за процењене
Партију
количине
количине за Партију
____
Партије_____
___
kwh

Eлектрична
енергијајединствена
тарифа

УКУПНО:

5.2. Рок и начин плаћања:
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
Трошкове из става 2. овог члана Понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати сваког месеца, на
основу обрачунских величина за места примопредаје Наручилац, уз примену ценовника за
приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију
електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са
методологијама за одређивање цена и одлукама Владе Републике Србије објављених у Службеном
гласнику Републике Србије.

Page 31 of 44

Наручилац се обавезује да изврши плаћање према месечно испостављеним рачунима- фактурама
Понуђача са очитаном месечном потрошњом у календаском периоду од месец дана, (са
записницима о очитавању мерних места као доказом потрошње) у року од: најкасније 45 дана,
од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне
енергије, потврђене од стране Понуђача на рачун Понуђача у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012).
.
5.3. Период испоруке:
12 месеци од дана закључења У говора, од 00:00 до 24:00.
5.4. Рок важења понуде износи_______(најмање 60 дана) од дана отварања понуда.
5.5. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце захтеване Конкурсном документацијом.
5.6. Лице овлашћено за електронску комуникацију, (поштовање члана 20. и члана 108. став 5. и
став 6. Закона о јавним набавкама):
Име и презиме:______________________________________________________________
Број телефона контакт особе:__________________________________________________
Е-mail адреса или факс:_______________________________________________________
На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама, наводимо интернет адресе
надлежних органа са којих можете преузети недостајуће доказе захтеване конкурсном
документацијом:
___ ____________________________________
________________________________
________________________________________
_________________________________
________________________________________
_________________________________
________________________________________
_________________________________
________________________________________
_________________________________
(адреса сајта са кога се могу преузети
недостајућа документа)

(бр.обрасца или прилога)
Одговорно лице Понуђача

Датум:________________
Место:________________

М.П.

______________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII
МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА ПАРТИЈУ бр.
УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
За потребе Општинске управе општине Кнић и јавне расвете на територији општине Кнић
обликоване по партијама

Закључен дана

2017.године, између:

1. Општинске управе општине Кнић, 34240 Кнић, б.б., ПИБ: 101611061, Матични број:
07186193, коју заступа В.Д.начелника општинске управе, Биљана Пантовић, (у даљем тексту:
Купац)
и
2.
ул.
,бр.
, матични број, ПИБ
, (у даљем тексту: Продавац), које заступа директор и са понуђачима из групе понуђача/са
подизвођачима/подизвршиоцима:
а)
б)
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ подизвршиоцима", ако
наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача" и попунити податке).
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Купац, као Наручилац на основу члана 32, и 61. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, брoj 124/2012, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), на основу позива
за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца објављен дана 24. 02. 2017.године, спровео отоврени поступак за јавну набавку добра
– набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Кнић и јавне расвете на
територији општине Кнић, бр 1/2017, обликовану по партијама, и то:
 Партија 1- набавка електричне енергије за потребе снадбевања објеката
Општинске управе општине Кнић;
 Партија 2- набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији
општине Кнић;
- да је Продавац дана
2017. године, доставио понуду број
, заведена под
бројем _________, дана ___2017.године;
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- да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Продавца и
од _
2017. г одине изабрао Продавца за испоруку
Одлуке о додели уговора број:
предметног добра за Партију број ______ .
Члан 2.
Предмет овог У говора је набавка добара - купопродаја електричне енергије, обликована по
партијама, број ЈН1/2017 за Партију број_____________(У даљем тексту : објекти Купца), и то са
потпуним снабдевањем објеката Купца прикључених на дистрибутивни систем, са балансном
одговорношћу.
Количина електричне енергије утврђена је орјентационо на годишњем нивоу, према просечној
потрошњи у последњој години и очекиваних уштеда због рационализације потрошње увођењем
нових технологија, као и очекиваном потрошњом увођењем 10 нових мерних места са по 10
натријумских светиљки од по 70 w током 2017, у складу са одлукама надлежног органа општине
Кнић.
Уговорне стране су сагласне да количина преузетих добара за време трајања уговора буде одређена
у складу са стварним потребама Купца, с тим да цена за укупно преузету количину електричне
енергије не може прећи износ процењене вредности за Партију број ________.
Обавезе које по основу овог Уговора доспевају у 2017.години могу се извршавати највише до
износа одобрених средстава у Буџету општине у буџетској 2017. години.
Период испоруке: 12 месеци од дана закључења У говора, од 00:00 до 24:00 часова.
Место испоруке су сва обрачунска места Купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону у складу са постојећим ознакама ЕД, за Партију
број______а која су дата у техничкој спецификацији која је саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Купац се обавезује да плати Продавцу за један кWh електричне енергије цену, на начин исказан
у датој табели, и то:
За Партију _____ цена износи:
- За вишу тарифу _____динара за један кWh, без ПДВ-а
- За нижу тарифу_____динара за један кWh, без ПДВ-а
- За јединствену тарифу ____динара за један кWh, без ПДВ-а
(уписати износ у став 2. као и у табелу испод, у зависности од Партије за коју се конкурише)
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ПАРТИЈА 1.
Предмет
набавке

Јед. Јединична
Јединична Процењене Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ
мере цена без ПДВ цена са ПДВ количине за
за процењене
за процењене
Партију
количине
количине за Партију
____
Партије_____
___

Електрична кwh
енергијавиша тарифа
Електрична kwh
енергијанижа тарифа

УКУПНО:

ПАРТИЈА 2.
Предмет Јед. Јединична
Јединична Процењене Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ
набавке мере цена без ПДВ цена са ПДВ количине за
за процењене
за процењене
Партију
количине
количине за Партију
____
Партије_____
___
kwh
Eлектрична
енергијајединствена
тарифа

УКУПНО:

За утврђену орјентациону количину електричне енергије у наредних 12 месеци од дана закључења
уговора цена износи укупно_______________________ динара без ПДВ-а , и словима
_____________________________________________________________________________________
односно
______________________динара
са
ПДВ-ом,
и
словима
_________________________________________________________________________при чему ће
се коначна вредност уговора утврдити обрачуном стварно испоручене количине добара, с тим да
укупна вредност не може прећи износ процењене вредности јавне набавке број 1/2017 а која
за
Партију
број
______
(уписује
продавац)
износи
__________________________________________________________ динара без ПДВ-а, односно
__________________________динара са ПДВ-ом( уписује купац).
Коначни обрачун обухвата обрачун стварно испоручене количине електричне енергије,
укључујући све зависне трошкове и накнаде прописане законом.
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Члан 4.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
У цену из члана 3. став 2. овог уговора 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 електричне енергије.
Трошкове из става 2. овог члана Продавац ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког
месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за
приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију
електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са
методологијама за одређивање цена и одлукама Владе Републике Србије објављених у Службеном
гласнику Републике Србије.
Члан 5.
Купац се обавезује да Продавцу изврши плаћање према месечно испостављеним рачунимафактурама са очитаном месечном потрошњом у календаском периоду од месец дана, ( са
записницима о очитавању мерних места као доказом потрошње) у року од најкасније 45 дана, од
дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије,
потврђене од стране Продавца на рачун Продавца број _____________________, који се води код
____________________банке.
Члан 6.
Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу
са важећеим Правилима о раду преносног система, а у свему под условима из конкурсне
документације и прихваћене понуде.
Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са важећим Правилима о раду
тржишта елекричне енергије, Правилима о раду преносног система, Правилима о раду
дистрибутивног система и
Уредбом
о
условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Све недостатке и настале кварове у испоруци електричне енергије Продавац ће отклонити у року
од 24 сати а најдуже у року од 48 сати од дана пријаве истог од стране Купца.
Продавац сноси све ризике, као и припадајуће и зависне трошкове у вези са припремом
програма, преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке купца.
Под програмом из става 4. овог члана подразумевају се радње неопходне да би уговорна страна
извршила своју обавезу у вези са продајом електричне енергије.
Продавац је дужан да Купцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње
електричне енергије, даје одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и
штедње електричне енергије, као и да без одлагања пријави Купцу уочене кварове и недостатке на
мерним местима са ЕД ознакама.
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Продавац је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став 5.
Закона о енергетици, (''Службени гласник РС'' бр. 1 4 5 / 1 4 , односно да закључи и Купцу пре
испоруке достави:
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у
конкурсној документацији.
- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца.
Члан 7.
Очитавање потрошње електричне енергије се врши на местима испоруке - мерним местима Купца
са ЕД ознакама, првог радног дана за Купца, у текућем месецу, за предходни месец, о чему је
Продавац у обавези да сачини записник и достави га Купцу уз сваки рачун.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне
енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Продавац издаје Купцу рачун за испоручену
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, као и
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације из члана 144. Закона о
енергетици( '' Сл.гл.РС'', бр. 145/14).
Члан 8.
На испостављени рачун Купац може поднети рекламацију- писани приговор, у року од 8 дана од
дана пријема рачуна.
Продавац је дужан да рекламацију- приговор из става 1. овог члана реши у року од
дана пријема исте и о резултатима истог, писаним путем обавести Купца.

3 дана од

У случају да је приговор основан Продавац ће извршити исправку рачуна, тако што ће Купцу
издати књижно одобрење у износу признате рекламације.
У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити
Купца уз образложење своје одлуке.
Члан 9.

Продавац се обавезује да Купцу обезбеди резервно снадбенање у складу са чл.145. и 146. Закона о
енергетици ( '' Сл.гл.РС'', бр. 145/14).
Члан 10.
Продавац се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и
регистровану сопствену бланко меницу, у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од
10% од вредности уговора, без ПДВ - а, са клаузулом ''без протеста'', и ''по виђењу'' на име
доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора.
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Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом
од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Уколико Продавац не извршава обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће уновчити
средство финансијског обезбеђења поднето од стране Продавца на име доброг извршења посла.
Члан 11.
Продавац је дужан да чува и штити све податке и сазнања која му буду стављена на располагање
или до којих дође приликом реализације овог уговора.
Наведени подаци и сазнања имају карактер пословне тајне и Продавац се у складу са тим има
односити према њима.
У случају прекорачења ове одредбе продавац ће сносити сву штету у складу са законким
одредбама.
Продавац је дужан, без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било
којем од података прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама('' Сл.гл.РС'', бр.124/12 , 14/15
и 68/15 ), да о тој промени писмено обавести Купца и документује је на прописан начин.
Члан 12.
У случају више силе Продавац се ослобађа обавезе да испоручи а Купац обавезе да преузме
количине електричне енергије утврђене овим уговором за време његовог трајања.
Под вишом силом из става 1. овог члана сматрају се природне катастрофе -елементарне непогоде(
земљотреси, поплаве, и сл.), као и догађаји и околности који настану после закључења овог
уговора а које уговорна страна није могла отклонити, спречити или избећи, а чија је природа таква
да онемогућавају извршење уговора.
Уговорна страна која је погођена дејством више силе дужна је да без одлагања обавести другу
уговорну страну о почетку и завршетку деловања догађаја који се сматрају вишом силом, у смислу
овог уговора и да настоји да у што већој мери ублажи последице више силе.
Члан 13.
У случају да наступа са подизвођачима, Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење
уговорених обавеза, као да их је сам извршио.
У случају да наступа у групи понуђача Продавац одговара Купцу за извршење уговорених обавеза
неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.
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Члан 14.
Све евентуалне спорове који настану у вези са овим уговором уговорне стране ће настојати да
реше споразумно.У случају да уговорне стране не могу споразумно решити спор који настане у
вези са овим уговором, надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 15.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора.
Члан 16.
Прилози и саставни делови овог Уговора чине:
- Понуда Купца број _________ од __________2017. године;
- Образац структуре цене
- Конкурсна доскументација број__________
Члан 17.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских
субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици
Србији и остали релевантни закони и прописи који регулишу предметну област.
Члан 18.
Овај уговор се закључује на период до утрошка средстава процењене вредности јавне набевке за
Партију број _________, а најдуже на период од годину дана од дана закључивања.
Овај Уговор ступа на снагу даном закључивања, а дан закључивања уговора је дан када га потпишу
овлашћена лица обе уговорне стране и овере печатом.
Уговорне стране су дужне да након потписивања уговора именују лица која ће бити овлашћена за
размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.
Члан 19.
Уколико се током трајања уговора количина електричне енергије повећа у односу на процењену,
тако да до краја трајања овог уговора превазилази износ из члана 2. став 3. овог уговора, може се
повећати количина електричне енергије за испоруку, односно повећати укупна
вредност овог уговора за највише 5% за Партију број ___, у односу на вредност уговора из члана 2.
став 3. овог уговора одређену за ту партију.
У случају из става 1. овог члана Купац ће поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама, односно закључиће се Анекс овог уговора.
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У случају закључења Анекса уговора јединична цена утврђена Анексом остаје непоромењена у
односу на цену из овог Уговора.
Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два)
примерка.

За Продавца

за Купца

Напомене:
Модел уговора одговорно лице понуђача или групе понуђача мора да попуни, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора.
ПОНУЂАЧ КОПИРА МОДЕЛ УГОВОРА, ПОПУЊАВА ГА ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ЗА КОЈУ ПОДНОСИ
ПОНУДУ ПОСЕБНО И ПРИЛАЖЕ У ПОНУДИ.

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем,
ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове прибављања средстава
обезбеђења.
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач_________________________________________________, доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Редни
број

Врста трошка

Износ
трошкова у РСД

1.
2.
3.
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама).
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове
припреме понуде.
НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са
подизвођачем, напред наведени Образац трошкова припреме понуде потписује само овлашћено лице
понуђача и оверава печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, напред наведени Образац трошкова припреме
понуде потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача и оверава печатом.
Достављање овог обрасца није обавезно.
Потпис понуђача
Датум:________________

М.П.

_____________________________

Место:________________
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу Изјаву:
ИЗЈАВА
О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам
понуду у отвореном поступку јавне набавке добра-набавка електричне енергије
за потребе Општинске управе и јавне расвете на територији општине Кнић, по
партијама, број ЈН: 1/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Потпис понуђача
Датум:________________

М.П.

______________________________

Место:________________

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем,
Изјаву потписује овлашћено лице понуђача и оверава печатом.
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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X
ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

број:_____

________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)

из _____________________________ ул._________________________________________________
бр.лк. ____________________ издата од _________________________________________________
овалашћује се да у име

____________________________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
може да учествује у поступку јавне набавке добра-набавка електричне енергије за потребе
Општинске управе и јавне расвете на територији општине Кнић, по партијама, број ЈН: 1/2017 а
према техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне
документације.
Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.
Понуђач/Носилац групе
Датум:________________

М.П.

______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

Место:________________
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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XI

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

За јавну набавку добра-набавка електричне енергије за потребе Општинске управе и јавне
расвете на територији општине Кнић, по партијама, број ЈН: 1/2017 , дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач:

, из
, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде

додељен Уговор:
- приликом потписивања Уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора,
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, у корист Купца, са
овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а, са клаузулом ''без
протеста'', и ''по виђењу'' на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од
истека рока важности уговора.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин
предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У
Дана:

Потпис одговорног лица понуђача
М.П.

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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XII

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

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

, из
, у поступку јавне набавке добра-набавка електричне енергије за потребе
Општинске управе и јавне расвете на територији општине Кнић, по партијама, број ЈН: 1/2017 ,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

У
Дана:

Потпис одговорног лица
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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