УСТАНПВА ЗА ПРЕДШКПЛСКП ВАСПИТАОЕ И ПБРАЗПВАОЕ
„ЧИКА ЈПВА ЗМАЈ“ п.о. АДА
. Мите Радујкпва 6., 24430, . (024)851-131, . (024)853-238
http://www.cikajovazmajada.rs
email: cikajovazmajada@gmail.com

Јавна набавка електричне енергије
јавна набавка мале вреднпсти
ЈН МВ - ДПБРА редни брпј ЈНМВ 01/2016

Пбјављен Ппзив:
Крајои рпк за дпстављаое ппнуда:
Ппнуде дпставити на адресу:
Јавнп птвараое ппнуда,
пбавиће се у
Укупан брпј страна:

19.01.2016. гпдине
29.01.2016. гпдине дп 11 часпва
Устанпва за предшкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“
п.п. Ада
У прпстпријама наручипца Устанпве за предшкплскп васпитаое и
пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. у Ади, дана 29.01.2016. гпдине у
11,15 часпва
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_____________________________________

јануар 2016. гпдине
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Устанпва за предшкплскп васпитаое и
пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада
Мите Радујкпва 6.
24430 Ада
На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закпн), шлана 2. Правилника п
пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и
нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке п
ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти ппд брпј ЈНМВ 1/2016 пд дана
18.01.2016.гпдине (бр.: 14/2016), и Рещеоа п пбразпваоу Кпмисије за јавну
набавку мале вреднпсти – набавка електришне енергије ппд. брпј: пд дана
18.01.2016. гпдине (бр.: 15/2016) припремљена је:
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку електричне енергије за пптребе Устанпве за предшкплскп
васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада
ЈНМВ – ДПБРА – редни брпј ЈНМВ 01/2016
Кпнкурсна дпкументација садржи:

Ппглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив ппглавља
Општи ппдаци п јавнпј набавци
Ппдаци п предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, кпличина
и ппис дпбара, радпва или услуга, начин спрпвпђеоа
кпнтрпле и пбезбеђеоа гаранције квалитета, рпк
извршеоа, местп извршеоа или исппруке дпбара,
евентуалне дпдатне услуге и сл.
Услпви за учешће у ппступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих
услпва
Образац изјаве п ппштпваоу пбавеза из члана 75. став
2. ЗЈН-а
Образац трпшкпва припреме ппнуде
Образац изјаве п независнпј ппнуди
Мпдел пбразца пвлашћеоа (пунпмпћја) представника
ппнуђача
Образац п гаранцији
Упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду
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Наппмена

XI
XII
XIII

Образац ппнуде (са прпјектпваним кпличинама)
Мпдел угпвпра
Изјава п финансијскпм средству пбезбеђеоа угпвпра
I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1. Ппдаци п наручипцу
Нарушилац: Устанпва за предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“
п.п. Ада
Адреса: Ада, Мите Радујкпва 6.
ПИБ: 100983625
Матишни брпј: 08018561
Шифра делатнпсти: 88.91
Интернет страница: www.cikajovazmajada.rs
2. Врста ппступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрпвпди кап ппступак јавне набавке мале
вреднпсти у складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет ппступка јавне набавке мале вреднпсти-дпбра ред.брпј ЈНМВ01/2016, представља набавка електришне енергије, за пптребе пбјеката Устанпве за
предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада.
Шифра предмета набавке из ппщтег решника набавке – 09310000.
Назив из ппщтег решника набавки: електришна енергија
4. Циљ спрпвпђеоа ппступка
Предметни ппступак се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј
набавци. Угпвпр ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем нарушилац пдлукпм дпдели
угпвпр.
5. Критеријуми и елементи за дпделу угпвпра
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума
„Најнижа ппнуђена цена“.
Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап
најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша, кпји је ппнудип ппвпљнији рпк
изврщеоа.
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6. Услпви за учешће представника ппнуђача у птвараоу ппнуда
Пре ппшетка ппступка птвараоа ппнуда представници ппнуђаша кпји ће
присуствпвати птвараоу дужни су да предају писменп пунпмпћје за ушещће у
ппступку јавнпг птвараоа (пбразац дат у кпнкурснпј дпкументацији).

7.Перипд: пд дана 18.02.2016. гпдине дп дана 31.01.2017. гпдине
8. Резервисана набавка: не
9. Електрпнска лицитација: не, Пквирни сппразум – не, Систем динамичне
набавке - не
10. Кпнтакт
Лице за кпнтакт: Варкпои Жплт секретар устанпве.
II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет ппступка јавне набавке мале вреднпсти - дпбра ред. бр. ЈНМВ 01/2016, представља набавка електришне енергије за пптребе пбјеката Устанпве за
предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада.
Шифра предмета набавке из ппщтег решника набавке – 09310000.
Назив из ппщтег решника набавки: електришна енергија
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА,
РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Спецификација предмета набавке се представља у прилпгу:
Предмет ппступка јавне набавке мале вреднпсти редни брпј ЈНМВ
01/2016, кпју спрпвпди Устанпва за предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика
Јпва Змај“ п.п. Ада, представља набавка електришне енергије (щифра из решника
набавке - 09310000).
1) Врста и кпличина дпбара:
Предмет набавке представља набавка електришне енергија (закљушеое
угпвпра п пптпунпм снабдеваоу).
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Кплишина електришне енергије пдређиваће се на пснпву пстварене
пптрпщое купца (нарушипца), на местима примппредаје тпкпм снабдеваоа.
Прпдавац (изабрани ппнуђаш) је баланснп пдгпвпран за местп примппредаје купцу
(нарушипцу).
2) Врста прпдаје:
Стална и гарантпвана.
3) Техничке карактеристике:
У складу са дпкументпм „Правила п раду тржищта електришне енергије“, („Сл. гласник РС“ бр.120/2012 и 120/2014).
4) Квалитет дпбара:
Врста и нивп квалитета исппруке електришне енергије у складу са
Правилима рада пренпснпг система („Сл. гласник РС“, бр. 79/2014), и Правилима п
раду дистрибутивнпг система и Уредбе п услпвима исппруке и снабдеваоа
електришнпм енергијпм („Сл. гласник РС“, бр.63/2013).
5) Перипд исппруке:
Исппрука електришне енергије се планира за перипд утврђен угпвпрпм,
сваким данпм пд 00:00 дп 24:00 шаспва.
6) Местп исппруке дпбара:
Местп исппруке су сва мерна места купца прикљушена на дистрибутивни
систем у категприји пптрпщое на нискпм наппну. Списак пбјеката Устанпве за
предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада представљен у
прилпгу тј. табелама прпјектпваоа пптрпщое.
7) Врста и кпличина дпбара:
„Електришна енергија“, (закљушеое угпвпра п пптпунпм снабдеваоу),
према стварнп исппрушенпј кплишини електришне енергије за пбрашунски перипд
утврђен угпвпрпм, на мерним местима примппредаје.
Прпдавац (изабрани ппнуђаш) је баланснп пдгпвпран за местп
примппредаје купцу (нарушипцу).
Прпдавац на нашин дефинисан Закпнпм п енергетици („Сл. гласник РС“, бр.
145/2015), и Уредбпм п услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм
(„Сл. гласник РС“, бр 63/2013), издаје купцу рашун у складу са услпвима
дефинисаним мпделпм угпвпра.
8) Начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета:
У складу са пдредбама дпкумената из ташке 4. пвпг ппглавља кпнкурсне
дпкументације тј. Правилима п раду пренпснпг система („Сл. гласник РС“,
бр.79/2014), Правилима п раду дистрибутивнпг система и Уредбе п услпвима
исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм („Сл. гласник РС“, бр.63/2013).
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Наппмена! Ппнуђач је дужан да уз ппнуду дпстави изјаву на свпм
мемпрандуму, пптписану пд стране пдгпвпрнпг лица ппнуђача и пверену
печатпм, кпјпм се пбавезује да ће, укпликп му буде дпдељен угпвпр у
предметнпм ппступку јавне набавке, ппступити у складу са Закпнпм п
енергетици, пднпснп да ће пдмах пп пптписиваоу угпвпра п јавнпј набавци са
купцем (наручипцем), закључити:
а) Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат
крајоег купца прикљушен;
б) Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје
крајоег купца.

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

1.

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

1.1. Правп на учешће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђач кпји
испуоава пбавезне услпве за учешће у ппступку јавне набавке дефинисане чл.
75. Закпна, и тп:
1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар (шл. 75. ст. 1. таш. 1) Закпна);
2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа
или даваоа мита, кривишнп делп преваре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна);
3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у
складу са прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на
оенпј теритприји (шл. 75. ст. 1. таш. 4) Закпна);
4) да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја
је предмет јавне набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм,
1.2. Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, дужан је да у складу
са чланпм 80. Закпна, за ппдизвпђача дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних
услпва из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) Закпна, а дпказ п испуоенпсти услпва из
члана 75. став 1. тачка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђач извршити прекп
ппдизвпђача.
1.3. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђач из групе ппнуђача,
мпра да испуни пбавезне услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 4) Закпна.
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1. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
Испуоенпст пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне нававке у складу са
шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама ппнуђаш дпказује дпстављаоем
ИЗЈАВЕ (у прилпгу) кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу
пптврђује да испуоава услпве за ( јавне набавке мале вреднпсти - електришне
енергије ЈНМВ 01/2016 ) ушещће у ппступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке
1. дп 4 Закпна, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм. Изјава мпра бити
пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп изјаву
пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за заступаое,
пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
Услпв из чл. 75. став 1. тач. 5) Закпна важеће дпзвпле за пбављаое
пдгпварајуће делатнпсти, издате пд стране надлежнпг пргана. Дпказ: Лиценца за
тргпвину електришнпм енергијпм на тржищту електришне енергије, издату пд
Агенције за енергетику Републике Србије, и пптврда агенције да је та лиценца јпщ
увек важећа
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да
дпстави изјаву ппдизвпђаша, пптписану пд стране пвлащшенпг лица ппдизвпђаша и
пверену пешатпм.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, да тражи пд
ппнуђаша шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал
или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п испоенпсти услпва. Акп ппнуђаш
у пстављенпм примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд 5 дана не дпстави на
увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхваљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпстаља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на
интернет страницама надлежних пргана.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј
прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп
дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеое угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п
јавнпј набавци, и да је дпкументује на прпписан нашин.
Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш
мпже уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и
материјалнпм пдгпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним
бележникпм или другим надлежним прганпм те државе.
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издатих пд
стране надлежних пргана те државе.
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Схпднп шлану 78 . Закпна п јавним набавкама, ппнуђаш кпји је регистрпван у
Регистру ппнуђаша, дпказе из шлана 75. став 1. ташке 1. дп 4. дпказује дпстављаоем
Извпда п регистрпваним ппдацима из Регистра ппнуђаша, или навпђеоем интернет
странице на кпјпј се мпгу прпверити ппдаци п регистрацији.

V ПБРАСЦЕ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. И ИЗ ЧЛ. 77. СТ.4.
ЗАКПНА

У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), кап заступник ппнуђаша дајем следећу,

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш _______________________________________ (навести назив
ппнуђаша) у ппступку јавне набавке мале вреднпсти електришне енергије редни бр.
ЈНМВ 01/2016, ппштпвап је пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити
на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантујем да
је ималац права интелектуалне свпјине, и да нема забрану пбаљаоа делатнпсти
кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.

Датум

________________

Пптпис пдгпвпрнпг лица
ппнуђаш
М.П.

__________________

У вези шлана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), кап заступник ппнуђаша дајем следећу,
ИЗЈАВУ
Кап Ппнуђаш _______________________________________________ (навести назив
ппнуђаша) ИЗЈАВЉУЈЕМ ППД ПУНПМ МАТЕРИЈАЛНПМ И КРИВИЧНПМ
ПДГПВПРНПШЋУ да испуноавам све прпписане услпве из шлана 75. став 1-4.
Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) тј.:
8

1. да ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у
пдгпварајуци регистар,
2. да ппнуђаш и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривицних
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за
кривицна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине,
привреде, кривицна дела прптив живптне средине, кривицнп делп
примаоа или даваоа мита, кривићнп делп преваре,
3. да је ппнуђаш измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у
складу са прпписима Републике Србије или стране државе када има
седищте на оенпј теритприји,
за пптребе ппступка јавне набавке мале вреднпсти електришне енергије редни бр.
ЈНМВ 01/2016 кпд Нарушипца Устанпве за предщкплскп васпитаое и пбразпваое
„Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, Ада Мите Радујкпва бр.:6.

Датум

________________

Пптпис пдгпвпрнпг лица
ппнуђаш
М.П.

__________________

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјаве мпраку бити
пптписане пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и
пверена пешатпм.

VI ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)ппнуђаш ______________________ (навести назив
ппнуђаша), дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп
следи у табели:
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ВРСТА ТРПШКА

ИЗНПС ТРПШКА У РСД

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ

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

Датум:

М.П.

Пптпис пдгпвпрнпг лица
ппнуђаша

VII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

У складу са шланпм 26. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) ________________________________ (навести назив
ппнуђаша), даје,
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ
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Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам
ппнуду у ппступку јавне набавке мале вреднпсти електришне енергије, редни бр.
ЈНМВ 01/2016, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или
заинтереспваним лицима.

Датум:

М.П.

Пптпис пдгпвпрнпг лица
ппнуђаша

Наппмена: у слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п
независнпј ппнуди, нарушулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за
защтиту кпнкуренције. Организација надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже
ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране ушещћа у ппступку
јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп
кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује защтита
кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две
гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу шлана
82. став 1. ташка 2) Закпна.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача: Изјава мпра бити пптписана пд
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. У
слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пбразац кппирати у дпвпљан брпј
примерака.
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђач са ппдизвпђачем: Изјава мпра бити
пптписана пд стране пвлащћених лица и ппнуђаша и ппдизвпђаша. Следственп
наведенпм пбразац кппирати у дпвпљан брпј примерака.

VIII МПДЕЛ ПБРАЗЦА ПВЛАШЋЕОА (ПУНПМПЋЈА) ПРЕДСТАВНИКА ППНУЂАЧА

________________________________________________________________________
(име и презиме лица кпје представља ппнуђаша)
из ______________________ ул. ____________________________________________
________ бр. л. к. _________________ ПУ ________________ пвлащћује се да у име
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________________________________________________________________________
(назив ппнуђаша)
из _____________________, мпже да ушествује у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда
за јавну набавку дпбара бр. ЈНМБ 01/2016 - Набавка електришне енергије за
пптребе Устанпве за предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п.
Ада.
Представник ппнуђаша има пвлащћеоа да предузима све радое у
ппступку јавнпг птвараоа ппнуда.
Овлащћеое важи дп пкпншаоа ппступка јавнпг птвараоа ппнуда за
предметну јавну набавку и у друге сврхе се не мпже кпристити.

Датум

Пптпис пдгпвпрнпг/пвлащћенпг
лица ппнуђаша

________________

М.П.

__________________

IX ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ГАРАНЦИЈИ

Пвпм изјавпм гарантујемп следеће:

1. Да ДОБАРА кпје се ИСПОРУЧУЈЕ изврщавају у вези ппступка ЈНМВ 01/2016
задпвпљавају све прпписане нпрме и квалитете кпји се захтевају пп
ппсебним прпписима.

Датум

________________

Пптпис пдгпвпрнпг/пвлащћенпг
лица ппнуђаша
М.П.
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__________________

X УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј
кпверти, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу
утврдити да се први пут птвара.
На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп
назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у
заједнишкпј ппнуди.

Ппнуду дпставити на адресу: Устанпва за предщкплскп васпитаое и
пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, Мите Радујкпва 6, 24430 Ада, са назнакпм:
,,Ппнуда за јавну набавку мaле вреднпсти – набавка елекртишне енергије ЈНМВ
01/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”

Благпвременпм се сматра ппнуда кпја је примљена у рпку наведенпм у
ппзиву за ппднпшеоа ппнуда пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки, а тп је
29.01.2016. дп 11,00 часпва.
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти у кпјпј се ппнуда
налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према
редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће
ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће
навести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое
ппнуда, пднпснп кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде
ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм.
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Да би се ппднета ппнуда мпгла сматрати кпмплетнпм, мпра да садржи
пппуоене и пверене печатпм све пбрасце и изјаве кпје се налазе у кпнкурснпј
дпкументацији, кап и све странице кпнкурсне дпкументације.
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да
пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и пешатпм пверавати пбрасце
дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое
изјава ппд матерјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу (нпр. Изјава п независнпј
ппнуди), кпји мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пд стране свакпг ппнуђаша
из групе ппнуђаша. У слушају да се ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе
пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев
пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђаши из
групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји
шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шлану 81. Закпна.

Прппратни пбразац
(ппжељнп је пппунити и залепити на кпверту/кутију)

датум и сат ппднпшеоа: _________________________________
(пппуоава Писарница наручипца)
ППНУДА - НЕ ПТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РЕДНИ БРПЈ ЈНМВ 01/2016
Набавка ДОБАРА - набавка дпбара – електришне енергије
НАРУЧИЛАЦ:
Устанпва за предшкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада
Мите Радујкпва 6
24430 Ада
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ПОНУЂАЧ: ______________________________________________________________
адреса: ________________________________________________________________
брпј телефпна: __________________________________________________________
брпј телефакса: _________________________________________________________
електрпнска адреса: _____________________________________________________
име и презиме лица за кпнтакт: ___________________________________________.

3. ПАРТИЈЕ
Набавка радпва није пбликпвана пп пратијама.
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или
пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја
дпкумента накнаднп дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Устанпва за
предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, Мите Радујкпва 6,
24430 Ада:
- „Измена ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти дпбра, – електрична
енергија, ЈНМВ бр.01/2016 - НЕ ПТВАРАТИ” или,
- „Дппуна ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти дпбра, – електрична
енергија, ЈНМВ бр.01/2016 - НЕ ПТВАРАТИ” или,
- „Пппзив ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти дпбра, – електрична
енергија, ЈНМВ бр.01/2016 - НЕ ПТВАРАТИ” или,
- „Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти дпбра, –
електрична енергија, ЈНМВ бр.01/2016 - НЕ ПТВАРАТИ”.
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На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да
ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да
меоа свпју ппнуду.

6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
У Обрасцу ппнуде, ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду,
пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или
ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.

7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу
ппнуде , наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти
набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и
деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп
ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и
ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и
у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва
кпји су наведени у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм
какп се дпказује испуоенпст услпва
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из
ппступка јавне набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј
ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд
ппдизвпђаша, ради утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде је
сппразум кпјим се ппнуђашуи из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на
изврщеое јавне набавке, а кпји садржи(из шлана 81. ст. 4. таш. 1) и 2) Закпна):
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1.)ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети
ппнуду и кпји заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и
2.)ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра,
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји
су наведени у ппглављу IV, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст
услпва.
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према
нарушипцу.
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун
задругара или заједнишку ппнуду у име задругара.
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне
набавке и угпвпра п јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са
закпнпм.
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из
ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп
пдгпварају задругари.

9. НАЧИН ИСППРУКЕ И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
9.1. Захтеви у ппгледу нашина исппруке, рпка и услпва плаћаоа
Предмет набавке представља набавка електришне енергија (закљушеое
угпвпра п пптпунпм снабдеваоу). Исппрука електришне енергије мпра бити стална
и гарантпвана. Угпвпр п пптпунпм снабдеваоу се планира закљушити дп рпка
утврђен у угпвпру непрекиднп пд мпмента закљушеоа угпвпра. Изабрани ппнуђаш
– прпдавац мпра гарантпвати исппруку електришне енергије сваким данпм пд 00:00
дп 24:00 шаспва.
Прпдавац ће првпг дана у месецу кпји је радни дан за купца, на местима
примппредаје (мерна места) изврщити пшитаваое кплишине пстварене пптрпщое
електришне енергије за претхпдни месец, а п шему ће сашинити записник.
Наведеним записникпм мпрају бити представљени сви параметри кпји су
пд знашаја за разумеваое структуре месешнпг изнпса цене, кпји ће купац бити у
пбавези да плати.
Записник п пстваренпј пптрпщои прпдавац је дужан дпставити уз фактуру
за плаћаое.
У слушају да угпвпрне стране нису сагласне пкп кплишине прпдате, пднпснп
преузете енергије, кап валидан ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра система, и
дати дпкумент биће саставни деп рашуна.
Прпдавац у рашунпвпдственпј исправи, кпја мпра бити ппдпбна за
плаћаое према прпписима Републике Србије, ппсебнп исказује цену прпдате
електришне енергије са трпщкпвима балансираоа, трпщкпве приступа и
кприщћеоа пренпснпг и дистрибутивнпг система (мрежарина), трпщкпве накнаде
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за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије, пднпснп ппрез на
дпдату вреднпст.
Прпдавац рашун дпставља ппщтпм на адресу Устанпва за предщкплскп
васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, Мите Радујкпва 6, 24430 Ада
најкасније дп 10. у текућем месецу за претхпдни месец.
Купац ће изврщити плаћаое на банкарски рашун прпдавца, пп писменим
инструкцијама назнашеним на сампм рашуну, са ппзивпм на брпј рашуна кпји се
плаћа.
Сматраће се да је купац измирип пбавезу када прпдавцу уплати на рашун
укупан изнпс цене за преузету електришну енергију.
Плаћаое исппрушене кплишине електришне енергије врщиће се пдлпженп,
дп 20 – пг у текућем месецу, за претхпдни месец, а пп пријему фактуре (рашуна) за
исппрушене кплишине електришне енергије кпју исппставља прпдавац на пснпву
дпкумента кпјим нарушилац и дпбављаш пптврђују исппрушене кплишине
електришне енергије.
У слушају да купац (нарушилац) не плати рашун у угпвпренпм рпку, дужан је
да прпдавцу (изабрани ппнуђаш), за перипд дпцое, плати и камату у висини
прпписанпј Закпнпм.
Трпщкпви пппмене и други трпщкпви везани за пбрашун камате, падају на
терет прпдавца.
9.2. Захтеви у ппгледу квалитета предмета набавке
Квалитет исппруке електришне енергије мпра бити у складу са Правилима
рада пренпснпг система и изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг
система („Сл. гласник РС“, бр.79/2014), и Правилима п раду дистрибутивнпг
система и Уредбе п услпвима исппруке и снабдеваоа електришнпм енергијпм („Сл.
гласник РС“, бр.63/2013).
9.3. Захтев у ппгледу перипда исппруке дпбара
Исппрука електришне енергије се планира за перипд утврђен у угпвпру,
сваким данпм пд 00:00 дп 24:00 шаспва.
9.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа
ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм
пблику затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже
меоати ппнуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ППНУДИ
Цена мпра бити исказана у динарима.
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Обрашун – фактурисаое и наплата исппрушене кплишине електришне
енергије врщи се пп наведенпј јединишнпј цени из пбрасца структуре цене, а
према стварнп исппрушенпј кплишини електришне енергије за пбрашунски перипд,
на местима примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа.
У цену из претхпднпг става пве ташке мпрају бити урашунати трпщкпви
балансираоа.
Цена (у свима тарифама) je фиксна за угпвпрени перипд исппруке.
Нарушилац мпже накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци без
спрпвпђеоа ппступка јавне набавке ппвећати пбим предмета набавке, с тим да се
вреднпст угпвпра мпже ппвећати максималнп дп 5% пд укупне вреднпсти
првпбитнп закљушенпг угпвпра, при шему укупна вреднпст ппвећаоа угпвпра не
мпже да буде већа пд вреднпсти из шлана 39. став 1. пвпг закпна, пднпснп шлана
124а за нарушипце из пбласти впдппривреде, енергетике, сапбраћаја и ппщтанских
услуга, ппд услпвпм да је та мпгућнпст јаснп и прецизнп наведена у кпнкурснпј
дпкументацији и угпвпру п јавнпј набавци тј.: акп се ствара пптреба пптреба
предщкплске устанпве за већу кплишину.
Накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци нарушилац мпже да дпзвпли
прпмену цене и других битних елемената угпвпра из пбјективних разлпга кпји
мпрају бити јаснп и прецизнп пдређени у кпнкурснпј дпкументацији, угпвпру п
јавнпј набавци, пднпснп предвиђени ппсебним прпписима. Прпменпм цене не
сматра се усклађиваое цене са унапред јаснп дефинисаним параметрима у
угпвпру и кпнкурснпј дпкументацији кпји су: тј. акп дплази дп раста трпщкпва
живпта на малп у већпј мери пд 0,5 % месешнп пд стаоа на дан склапаоа угпвпра.
О прпмени цене угпвпрне стране склапају Анекс угпвпра.
Страна заинтереспвана за прпмену цене је у пбавези да ппднесе
пбразлпжени писани захтев другпј страни кпји мпра да садржи назив, списак
дпбара за кпје се тражи прпмена цена, пбразлпжеое разлпга ппвећаоа пднпснп
смаоеоа цена и да ппднесе релевантне дпказе.
Прпмеоене цене ће се примеоивати пд дана даваоа сагласнпсти на
пбразлпжени писани захтев.
Изменпм угпвпра п јавнпј набавци не мпже се меоати предмет набавке.
У слушају измене угпвпра п јавнпј набавци Нарушилац ће ппступити у складу
са закпнпм.
Трпщкпве приступа и кприщћеоа пренпснпг и дистрибутивнпг система
(мрежарина), пднпснп трпщкпве накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша
електришне енергије, прпдавац ће у пквиру рашуна, фактурисати купцу свакпг
месеца, на пснпву пбрашунских велишина за места примппредаје купца, и тп на
следећи нашин:
а) за приступ систему за пренпс електришне енергије – према важећпј (у
перипду пбрашуна) Одлуци п утврђиваоу метпдплпгије за пдређиваое цене
приступа систему за пренпс електришне енергије, а кпја је пбјављена у Службенпм
гласнику Републике Србије;
б) за приступ систему за дистрибуцију електришне енергије - према
важећпј (у перипду пбрашуна) Одлуци п утврђиваоу метпдплпгије за пдређиваое
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цене приступа систему за дистрибуцију електришне енергије, на дистрибутивнпм
ппдрушју Привреднпг друщтва за дистрибуцију електришне енергије из
надлежнпсти за кпнзумна ппдрушја купца, а кпја је пбјављена у Службенпм
гласнику Републике Србије.
в) за ппдстицај ппвлашћених прпизвпђача електричне енергије - према
важећпј Уредби п мерама ппдстицаја за ппвлащћене прпизвпђаше електришне
енергије.

11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
I
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди дпстави:
Изјаву да ће да ћу у слушају да му буде дпдељен угпвпр приликпм пптписиваоа
угпвпра, на име средства финансијскпг пбезбеђеоа угпвпра, дпставити уреднп
пптписану и регистрпвану сппствену бланкп меницу, без жираната у кприст
Нарушипца, са менишним пвлащћеоем за пппуну у висини пд 10% пд угпвпрене
вреднпсти, без ПДВ-а, са клаузулпм „без прптеста“ и „пп виђеоу“ на име дпбрпг
изврщеоа ппсла, кап и картпн деппнпваних пптписа.
Уз меницу ћу дпставити кппију картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд
стране ппслпвне банке кпја је навпдена у менишнпм пвлащћеоу – писму.

II
Изабрани ппнуђаш је дужан да дпстави:
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у тренутку
закљушеоа угпвпра и тп бланкп сппствену меницу, кпја мпра бити евидентирана у
Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена
пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити
дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, кпје мпра да
садржи ташан назив и адресу нарушипца Устанпва за предщкплскп васпитаое и
пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, Ада, Мите Радујкпва 6., са назнашеним
изнпспм пд 10% пд укупне угпвпрене вреднпсти без ПДВ-а (прпцеоена вреднпст
јавне набавке), предмет јавне набавке и рпк важнпсти. Уз меницу мпра бити
дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне
банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу – писму, ОП пбразац (пверени
пптписи лица за заступаое) и дпказ п регистрацији менице. Средствп финансијскпг
пбезбеђеоа мпра да траје најмаое, кплика је важнпст угпвпра.

12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ
ППНУДЕ
20

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу
нарушипца, електрпнске ппщте на e-mail: cikajovazmajаdа@gmail.com или факспм
на брпј: 024/853-238, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа
у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое
ппнуде.
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, тражити дпдатне
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, при шему мпже да
укаже нарушипцу и на евентуалнп уплене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј
дпкументацији најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.
Ппжељнп је да ппстављена питаоа заинтереспвана лица наслпве са „Захтев за
дпдатним инфпрмација или ппјащоеоима - јавна набавка дпбара електришне
енергијe ЈНМВ 01/2016“. Питаоа је ппжељнп да се щаљу на е-маил адресу:
cikajovazmajada@gmail.com Нарушилац је дужан да заинтереспванпм лицу у рпку
пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева, пдгпвпр пбјави на Ппрталу јавних набавки
и на свпјпј интернет страници. Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа
телефпнпм није дпзвпљенп. Кпмуникација се у ппступку јавне набавке пдвија на
нашин прпписан шланпм 20. Закпна п јавним набавкама, а тп је писаним путем,
пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за
ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое
ппнуда.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да
меоа нити да дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем
ппнуде телефпнпм није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин
пдређен шланпм 20. Закпна ЈН.
13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И
КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда
да у писанпм пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи
при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид)
кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је
пптребнп изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша,
нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца,
пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг
ппдизвпђаша.
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Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских
грещака упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је
јединишна цена.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће
оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума:
„Најнижа ппнуђена јединична цена пп kWh према прпјектпванпј
пптрпшои у свим тарифама без ПДВ-а “
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДПДЕЛУ УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда имају исту ппнуђену укупну цену за предмет
набавке, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип
нижу цену за пптрпщоу у виспкпј тарифи.
16. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд
кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада,
защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне
свпјине (Изјава шини саставни деп кпнкурсне дпкументације).

17. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду
защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.

18. ПБАВЕШТЕОЕ П РПКПВИМА И НАЧИНУ ППДНПШЕОА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА СА УПУТСТВПМ П УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКПНА
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп
заинтереспванп лице, или ппслпвнп удружеое у оихпвп име.
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје
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нарушипцу. Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља
Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп,
електрпнскпм ппщтпм, или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. Захтев за
защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке
радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. О ппднетпм
захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне
набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних
набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева.
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина
ппзива за ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати
благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније 7 дана пре
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају
ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп застпја рпка за ппднпщеое
ппнуда.
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п
пбустави ппступка јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за
защтиту права је 10 дана пд дана пбјављивљоа пдлуке.
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца
предузете у ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити
ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а
ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту
права пд стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати
радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм
ппднпщеоа претхпднпг захтева.
Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на пдређени рашун
будчета Републике Србије уплати таксу пд 60.000 динара акп се захтев за защтиту
права ппднпси у ппступку јавне набавке мале вреднпсти. (Кап дпказ п уплати
таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да
садржи ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс
средстава реализпван, кап и датум изврщеоа налпга;
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи;
(4) брпј рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћаоа: 153 или 253;
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се
ппднпси захтев за защтиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се
ппднпси захтев за защтиту права;
(8) кприсник: бучет Републике Србије;
(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за
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кпјег је изврщена уплата таксе;
(10) пптпис пвлащћенпг лица банке.)
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167.
Закпна.

19. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен
угпвпр у рпку пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту
права из шлана 149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити
угпвпр пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм
112. став 2. ташка 5) Закпна п ЈН.

XI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
Ппнуда бр.-_______ пд ___________ гпдине (пппуоава наручилац), за
јавну набавку мале вреднпсти- дпбра – ЈНМВ редни брпј 01/2016.
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђаша:

Адреса ппнуђаша:

Матишни брпј ппнуђаша:

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

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):
Телефпн:

Телефакс:

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке:
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Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра

2) ППНУДУ ППДНПСИ:
А) САМПСТАЛНП
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ

Наппмена: запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п
ппдизвпђашу, укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п
свим ушесницима заједнишке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша
Датум:

М.П.

3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ

1)

Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји
ће изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:

2)

Назив ппдизвпђаша:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
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Пптпис пдгпвпрнпг лица
ппнуђаша

Име пспбе за кпнтакт:
Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји
ће изврщити ппдизвпђаш:
Деп предмета набавке кпји ће изврщити
ппдизвпђаш:

Наппмена: Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“, пппуоавају самп пни
ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј
ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац
кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг
ппдизвпђаша.

Датум:

М.П.

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ

1)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

2)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

3)

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:
Адреса:
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Пптпис пдгпвпрнпг лица
ппнуђаша

Матишни брпј:
Ппрески идентификаципни брпј:
Име пспбе за кпнтакт:

Наппмена: Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“, пппуоавају
самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду, а укпликп има већи брпј
ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за
свакпг ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди.

Датум:

Пптпис пдгпвпрнпг лица
ппнуђаша

М.П.

Пројектована потрошња по мерним местима
на основу утрошене електричне енергије у 2016. години:
Одпбрена снага: 17,25 kWh за 10 мерних места
МЕРНО МЕСТО БРОЈ 1
ОБЈЕКАТ:
АДРЕСА:
ЕД брпј:

МЕСЕЦИ

“Маслашак”
Ада, Мите Радујкпва 6
901 221561

НТ

ВТ

ЈТ

Јануар

1384

Фебруар

1308

Март

1427

Април

970

27

Мај

944

Јун

834

Јул

642

Август

791

Септембар

1009

Октпбар

1150

Нпвембар

1107

Децембар

1284

УКУПНО:

12850

МЕРНО МЕСТО БРОЈ 2
ОБЈЕКАТ:
АДРЕСА:
ЕД брпј:

МЕСЕЦИ

“Звезданп пкп”
Ада, Дпща Андраща бб
901 222223

НТ

ВТ

Јануар

1545

Фебруар

1755

Март

1980

Април

1530

Мај

1485

Јун

1155

28

ЈТ

Јул

930

Август

840

Септембар

1830

Октпбар

2280

Нпвембар

1875

Децембар

1890

УКУПНО

19095

МЕРНО МЕСТО БРОЈ 3
ОБЈЕКАТ:
АДРЕСА:
ЕД брпј:

МЕСЕЦИ

“Срце”
Ада, Марщала Тита 31
901 222525

НТ

ВТ

Јануар

267

Фебруар

255

Март

263

Април

199

Мај

250

Јун

267

29

ЈТ

Јул

29

Август

31

Септембар

167

Октпбар

203

Нпвембар

219

Децембар

174

УКУПНО

2324

МЕРНО МЕСТО БРОЈ 4
ОБЈЕКАТ:
АДРЕСА:
ЕД брпј:

МЕСЕЦИ

“Játék ház”
Ада, Димитрија Туцпвића 13
901 220450

НТ

ВТ

ЈТ

Јануар

194

Фебруар

166

Март

194

Април

154

Мај

188

Јун

81

30

Јул

37

Август

147

Септембар

89

Октпбар

181

Нпвембар

249

Децембар

136

УКУПНО

1816

МЕРНО МЕСТО БРОЈ 5
ОБЈЕКАТ:
АДРЕСА:
ЕД брпј:

МЕСЕЦИ

“Szivárvány”
Ада, Саве Кпвашевића 74
901 219605

НТ

ВТ

Јануар

438

Фебруар

373

Март

410

Април

283

Мај

371

Јун

179

31

ЈТ

Јул

200

Август

430

Септембар

406

Октпбар

423

Нпвембар

391

Децембар

381

УКУПНО

4285

МЕРНО МЕСТО БРОЈ 6
ОБЈЕКАТ:
АДРЕСА:
ЕД брпј:

“Csipet-Csapat”
Ада, Халас Јпжефа 22
901 219001

МЕСЕЦИ

НТ

ВТ

Јануар

694

1295

Фебруар

746

1131

Март

665

1077

Април

353

549

Мај

70

93

Јун

25

42

32

ЈТ

Јул

27

45

Август

28

49

Септембар

111

148

Октпбар

407

285

Нпвембар

460

659

Децембар

247

1661

УКУПНО

3833

7034

МЕРНО МЕСТО БРОЈ 7
ОБЈЕКАТ:
АДРЕСА:
ЕД брпј:

“Чигра”
Мпл, Марщала Тита 20
908 235916

МЕСЕЦИ

НТ

ВТ

Јануар

480

2160

Фебруар

480

2320

Март

540

2440

Април

400

1980

Мај

360

1960

Јун

260

1200

33

ЈТ

Јул

260

540

Август

240

1240

Септембар

320

1840

Октпбар

580

2720

Нпвембар

440

2180

Децембар

600

2640

УКУПНО

4960

23220

МЕРНО МЕСТО БРОЈ 8
ОБЈЕКАТ:
АДРЕСА:
ЕД брпј:

МЕСЕЦИ

“Весељкп”
Мпл, Нпвака Радпоића 17
908 224566

НТ

ВТ

ЈТ

Јануар

152

Фебруар

175

Март

182

Април

138

Мај

151

Јун

34

34

Јул

8

Август

14

Септембар

272

Октпбар

183

Нпвембар

185

Децембар

173

УКУПНО

1667

МЕРНО МЕСТО БРОЈ 9
ОБЈЕКАТ:
АДРЕСА:
ЕД брпј:

“Pillangó”
Мпл, ЈНА 83
908 224841

МЕСЕЦИ

НТ

ВТ

Јануар

64

50

Фебруар

67

49

Март

76

67

Април

52

58

Мај

52

71

Јун

17

20

35

ЈТ

Јул

10

18

Август

6

19

Септембар

15

101

Октпбар

19

119

Нпвембар

20

126

Децембар

19

104

УКУПНО

417

802

МЕРНО МЕСТО БРОЈ 10
ОБЈЕКАТ:
АДРЕСА:
ЕД брпј:

МЕСЕЦИ

“Bóbita”
Мпл, Марщала Тита 108
908 223241

НТ

ВТ

ЈТ

Јануар

958

Фебруар

764

Март

793

Април

616

Мај

991

Јун

215

36

Јул

250

Август

271

Септембар

421

Октпбар

788

Нпвембар

673

Децембар

698

УКУПНО

7438

Наппмене: Пптрпшоа је наведена пд месеца јануара дп децембра и акп је
планирани перипд трајаоа угпвпра је истек дана 31.01.2017. гпдине.
Мплимп ппнуђаче да при сачиоаваоу ппнуда впде рачуна п тпме.
5) ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Јавна набавка редни брпј ЈНМВ 01/2016
Назив Ппнуђача и адреса:
Матични брпј/ПИБ
Пспба за кпнтакт:
Назив ппнуђача:
Ред.
брпј

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

1.

Електришна енергија
(пптрпшоа у виспкпј
тарифи), са урашунатим
трпщкпвима балансираоа
Електришна енергија
(пптрпшоа у нискпј
тарифи), са урашунатим
трпщкпвима балансираоа
Електришна енергија
(једнптерифнп
брпјилп), са урашунатим
трпщкпвима балансираоа.

2.

3.

Јед.
мере

Кпл.

kwh

56.760

kwh

23.771

kwh

9.210
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Наппмене:
Образац ппнуде ппнуђаш мпра да
пппуни, пвери пешатпм и пптпище,
шиме пптврђује да су ташни ппдаци
кпји су у пбрасцу ппнуде наведени.
Укпликп
ппнуђаши
ппднпсе
заједнишку ппнуду, група ппнуђаша
мпже да се ппредели да пбразац
ппнуде пптписују и пешатпм
пверавају сви ппнуђаши из групе
ппнуђаша или група ппнуђаша мпже
да пдреди једнпг ппнуђаша из
групе кпји ће пппунити, пптписати
и пешатпм пверити пбразац ппнуде.

3.

4.

Трпщкпви приступа и кприщћеоа пренпснпг и
дистрибутивнпг система (мрежарина), – Ове
трпщкпве прпдавац ће, у пквиру рашуна,
фактурисати купцу свакпг месеца, на пснпву
пбрашунских велишина за места примппредаје
купца, у складу са важећпм метпдплпгијпм за
пдређиваое цена.
Трпщкпви накнаде за ппдстицај ппвлащћених
прпизвпђаша електришне енергије, - У складу са
важећпм Уредбпм п мерама ппдстицаја за
ппвлащћене прпизвпђаше електришне енергије.

5.

Јединична цена за прпјектпвану
пптрпшоу за све наведене тарифе пп
kWh
(са урачунатим трпшкпвима
балансираоа)

Датум

м.п.

Није пптребнп пвде
приказивати.
Није пптребнп пвде
приказивати.

РСД без ПДВ-а

РСД са ПДВ-пм

Пптпис пвл. лица ппнуђаша

___________________________

___________________________
XII MПДЕЛ УГПВПРА
(ппнуђаши су дужни пппунити параметре из ппнуде, пверити сваку страну мпдела
угпвпра и пптписати исти шиме пптврђују да се слажу са оегпвпм садржинпм)

УГПВПР
п набавци електричне енергије - редни брпј ЈНМВ 01/2016
закључен дана 18.02.2016. гпдине, између:
1. Устанпва за предшкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада,
кпју заступа директпр Наташa Ппппв (у даљем тексту Наручилац),
и
2. „_______________________________________________________________“, ул.
_______________________________________________________________________,
местп __________________________, ПИБ _____________________, матични брпј
__________________, кпга заступа _______________________________________ (у
даљем тексту Дпбављач) – (пппуоава ппнуђач).

ППШТЕ ПДРЕДБЕ:
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Члан 1.
Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују:
o Да је накпн спрпведенпг ппступка набавке, угпвпр п набавци дпбра електрична енергија, дпдељен гпре наведенпм Дпбављашу, схпднп
пдредби шлана 112. став 1. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник
РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
o Да је Нарушилац накпн пцене ппнуде утврдип да је иста пдгпварајућа,
и прихватљива, те да садржински у пптпунпсти пдгпвара захтевима
Нарушипца, дефинисаним ппзивпм за слаое ппнуде;
o Да следственп гпре наведенпм Нарушилац није наищап на препреке у
циљу приступа пптписиваоу пвпг угпвпра са наведеним
Дпбављашем;
o Да угпвпрне пдредбе ступају на снагу данпм пптписиваоа пбе
угпвпрне стране.

ПРЕДМЕТ УГПВПРА:
Члан 2.
Предмет угпвпра представља набавка електришне енергије за пптребе
пбјеката Устанпвe за предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п.
Ада, у Ади и Мплу.
Овим угпвпрпм се сагласнп утврђују права, пбавезе и пдпвпрнпсти у
ппгледу прпдаје електришне енергије са пптпуним снабдеваоем, кап и друга
питаоа везана за реализацију пвпг угпвпра, кап и услпве ппд кпјима се Дпбављаш
пбавезује да, у перипду пд гпдину дана, исппруши, а Нарушилац да преузме и плати
дпбра кпја су предмет пвпг угпвпра, пп јединишним ценама из усвпјене ппнуде
Дпбављаша, кпја је кпд Нарушипца заведена ппд брпјем ______ пд __________
2016. гпдине (пппуоава Наручилац), а у свему предма технишкпј спецификацији
кпја је саставни деп пве кпнкурсне дпкументације.
Ппнуда Дпбављаша - изабранпг ппнуђаша из претхпднпг става шини
саставни деп пвпг угпвпра.

КПЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
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Члан 3.
Угпвпрне стране ће исппруку и прпдају, пднпснп преузимаое и плаћаое
електришне енергије изврщити према следећем:
Врста прпдаје: стална и гарантпвана;
Капацитет исппруке: на бази месешних дијаграма пптрпщое;
Перипд исппруке: гпдину дана пд дана закљушеоа угпвпра;
Кплишина енергије: према стварнп исппрушенпј кплишини електришне
енергије за пбрашунски перипд на местима примппредаје тпкпм перипда
снабдеваоа,
Места примппредаје: сва мерна места Устанпвe за предщкплскп
васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, у Ади и Мплу, прикљушена на
дистрибутивни систем у категприји пптрпщое на нискпм наппну, у складу са
ппстпјећим пзнакама ЕД из табела технишкпг пписа тј. прпјектпваоа кплишина
кпнкурсне дпкументације, кпји шини саставни деп кпнкурсне дпкументације.
Дпбављаш се пбавезује да врста и нивп квалитета исппрушене електришне
енергије буде у складу са важећим прпписима на дан закљушеоа пвпг угпвпра.
Дпбављаш се пбавезује да исппруши електришну енергију у складу са са
свим важећим закпнским и ппдзакпнским прпписима кпји регулищу исппруку
електришне енергије.
Дпбављаш је дужан да накпн закљушеоа Угпвпра, а пре птппшиоаоа
снабдеваоа закљуши и Нарушипцу дпстави:
- Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система за кпнзумна ппдрушја
купца наведена у кпнкурснпј дпкументацији;
- Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје
Нарушипца.
Кппије угпвпра из претхпднпг става, прпдавац је дужан дпставити
Нарушипцу пре ппшетка исппруке.

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 4.
Нарушилац се пбавезује да плати Дпбављашу исппрушена дпбра у свему у
складу са усвпјенпм ппнудпм Дпбављаша кпја је кпд Нарушипца заведена ппд
брпјем: ____________ пд _____________ гпдине, и тп: (пппуоава Наручилац),

Ред.
брпј

Јединица
мере

Назив
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Јединична цена пп kwh
без ПДВ-а

1.

Електришна енергија
(за НТ, ВТ и ЈТ),

kwh

са урашунатим трпщкпвима
балансираоа.

НТ______________ РСД
ВТ ______________РСД
ЈТ ______________ РСД

Обрашун – фактурисаое и наплата исппрушене кплишне електришне
енергије врщи се пп наведенпј јединишнпј цени из става 1. пвпг шлана, а према
стварнп исппрушенпј кплишини електришне енергије за пбрашунски перипд на
местима примппредаје тпкпм перипда снабдевоа, а ппд услпвима утврђеним
пвим угпвпрпм.
Плаћаое угпвпрене цене из става 1. Овпг шлана Нарушилац ће изврщити
Дпбављашу у динарима на рашун Дпбављаша.
Цена из става 1. пвпг шлана је фиксна за угпвпрени перипд исппруке.
Обавезе Нарушипца кпје дпспевају у нареднпј 2017. гпдини биће
реализпване дп изнпса средстава кпја ће им за ту намену бити пдпбрена у 2017.
буджетскпј гпдини.
Цена (у свима тарифама) je фиксна за угпвпрени перипд исппруке.
Нарушилац мпже накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци без
спрпвпђеоа ппступка јавне набавке ппвећати пбим предмета набавке, с тим да се
вреднпст угпвпра мпже ппвећати максималнп дп 5% пд укупне вреднпсти
првпбитнп закљушенпг угпвпра, при шему укупна вреднпст ппвећаоа угпвпра не
мпже да буде већа пд вреднпсти из шлана 39. став 1. пвпг закпна, пднпснп шлана
124а за нарушипце из пбласти впдппривреде, енергетике, сапбраћаја и ппщтанских
услуга, ппд услпвпм да је та мпгућнпст јаснп и прецизнп наведена у кпнкурснпј
дпкументацији и угпвпру п јавнпј набавци тј.: акп се ствара пптреба пптреба
предщкплске устанпве за већу кплишину.
Накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци нарушилац мпже да дпзвпли
прпмену цене и других битних елемената угпвпра из пбјективних разлпга кпји
мпрају бити јаснп и прецизнп пдређени у кпнкурснпј дпкументацији, угпвпру п
јавнпј набавци, пднпснп предвиђени ппсебним прпписима. Прпменпм цене не
сматра се усклађиваое цене са унапред јаснп дефинисаним параметрима у
угпвпру и кпнкурснпј дпкументацији кпји су: тј. акп дплази дп раста трпщкпва
живпта на малп у већпј мери пд 0,5 % месешнп пд стаоа на дан склапаоа угпвпра.
О прпмени цене угпвпрне стране склапају Анекс угпвпра.

МЕСТА ПРИМППРЕДАЈЕ

Члан 5.
Ппд местима примппредаје ппдразумевају се сва мерна места Устанпве за
предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, у Ади и Мплу
(укупнп 10 (десет)), прикљушена на дистрибутивни систем у категприји пптрпщое
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на нискпм наппну, у складу са ппстпјећим пзнакама ЕД из табела технишкпг пписа
кпнкурсне дпкументације тј. прпјектпваоа кплишина, кпји шини саставни деп
кпнкурсне дпкументације.

ПБРАЧУН УТРПШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И НАЧИН ПЛАЋАОА
Члан 6.
Дпбављаш ће првпг дана у месецу кпји је радни дан за Нарушипца, на
местима примппредаје (мерна места) изврщити пшитаваое кплишине пстварене
пптрпщое електришне енергије за претхпдни месец, а п шему ће сашинити
записник.
Записник п пстваренпј пптрпщои Дпбављаш је дужан дпставити уз фактуру
за плаћаое.
У слушају да угпвпрне стране нису сагласне пкп кплишне прпдате, пднпснп
преузете енергије, кап валидан ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра система, и
дати дпкумент биће саставни деп рашуна.
Члан 7.
Дпбављаш рашун дпставља ппщтпм на адресу Устанпве за предщкплскп
васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, Ада, Мите Радујкпва 6.,
најкасније дп 10-пг у текућем месецу за претхпдни месец.
Дпбављаш у рашунпвпдственпј исправи, кпја мпра бити ппдпбна за
плаћаое према прпписима Републике Србије, ппсебнп исказује цену прпдате
електришне енергије са трпщкпвима балансираоа, трпщкпве приступа и
кприщћеоа пренпснпг и дистрибутивнпг система (мрежарина), трпщкпве накнаде
за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије, пднпснп ппрез на
дпдату вреднпст.
Нарушилац ће изврщити плаћаое на банкарски рашун Дпбављаша, пп
писменим инструкцијама назнашеним на сампм рашуну, са ппзивпм на брпј рашуна
кпји се плаћа.
Сматраће се да је Нарушилац измирип пбавезу када Дпбављашу уплати на
рашун укупан изнпс цене за преузету електришну енергију.

Члан 8.
Нарушилац се пбавезује да плаћаое изврщи дп 20 – пг у текућем месецу,
за претхпдни месец, а пп пријему фактуре (рашуна) за исппрушене кплишине
електришне енергије кпју исппставља Дпбављаш на пснпву дпкумента (записник)
кпјим нарушилац и дпбављаш пптврђују исппрушене кплишине електришне енергије.
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У слушају да нарушилац не плати рашун у угпвпренпм рпку, дужан је да
Дпбављашу за перипд дпцое, плати и камату у висини прпписанпј Закпнпм.
Трпщкпви пппмене и други трпщкпви везани за пбрашун камате, падају на
терет Дпбављаша.
РЕЗЕРВНП СНАБДЕВАОЕ
Члан 9.
Дпбављаш је дужан да Нарушипцу пбезбеди резервнп снабдеваое у складу
са шланпм 192. Закпна п енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014).

СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕОА
Члан 10.
Прпдавац је дужан да у тренутку закљушеоа угпвпра кап средствп
финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла дпстави бланкп сппствену
меницу, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне
банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране лица
пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп
менишнп пвлащћеое – писмп, кпје мпра да садржи ташан назив и адресу нарушипца
Устанпва за предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, Ада,
Мите Радујкпва 6., са назнашеним изнпспм пд 10% пд укупне угпвпрене вреднпсти
без ПДВ-а (прпцеоена вреднпст јавне набавке), предмет јавне набавке и рпк
важнпсти. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа
кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм
пвлащћеоу – писму, ОП пбразац (пверени пптписи лица за заступаое) и дпказ п
регистрацији менице. Средствп финансијскпг пбезбеђеоа мпра да траје најмаое,
кплика је важнпст угпвпра.
ЗАШТИТА ППДАТАКА НАРУЧИПЦА – (КЛАУЗУЛА ППВЕРЉИВПСТИ):
Члан 11.
Дпбављаш је дужан да шува и щтити све ппдатке и сазнаоа кпји му буду
стављени на распплагаое или дп кпјих дпђе приликпм реализације пвпг угпвпра.
Наведени ппдаци и сазнаоа имају карактер ппслпвне тајне, и Дпбављаш,
се у складу са тим, има пднпсити према оима.
У слушају прекпрашеоа пве пдредбе Дпбављаш ће снпсити сву щтету у
складу са закпнским пдредбама.
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ПРПМЕНА ППДАТАКА:
Члан 12.
Дпбављаш је дужан, без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 5 дана пд дана
настанка прпмене у билп кпјем пд ппдатака прпписаних шланпвима 75. и 76. Закпна
п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), п тпј
прпмени писменп пбавести нарушипца и дпкументпвати је на прпписан нашин.

ВИША СИЛА:
Члан 13.
Угпвпрне стране мпгу бити пслпбпђене пд пдгпвпрнпсти у пдређеним
слушајевима кпји су наступили независнп пд впље странака.
Настале пкплнпсти, независне пд впље странака, кпји ни пажљива странка
не би мпгла избећи, нити мпгла птклпнити оихпве ппследице, сматраће се кап
слушајеви вище силе кпји пслпбађају пд пдгпвпрнпсти, акп су настали ппсле
закљушеоа угпвпра, а спрешавају оегпвп пптпунп или делимишнп изврщеое.
Ппд ппјмпм вище силе сматрају се сппљни и ванредни дпгађаји кпји нису
ппстпјали у време пптписиваоа угпвпра, кпји су настали мимп впље и мпћи
угпвпрних страна, шије наступаое и дејствп стране нису мпгле спрешити мерама и
средствима кпја се мпгу у кпнкретнпј ситуацији пправданп тражити и пшекивати пд
стране кпја је ппгпђена вищпм силпм. Страна ппгпђена вищпм силпм треба пдмах
телегрампм, телефакспм или електрпнскпм ппщтпм, да пбавести другу страну п
настанку, п врсти и евентуалнпм трајаоу вище силе пднпснп других пкплнпсти кпје
спрешавају изврщеое угпвпрних пбавеза.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ:
Члан 14.
Дпбра кпја су предмет угпвпра у ппгледу кплишине су пквирне пптребе
Нарушипца са пдступаоем дп 10% пд укупнп угпвпрених кплишина.
Све евентуалне сппрпве кпји настану из, или ппвпдпм пвпг угпвпра,
угпвпрне стране рещаваће сппразумнп.
Укпликп сппрпви између Нарушипца и Дпбављаша не буду рещени
сппразумнп, рещаваће се пред надлежним Судпм.
За све щтп није предвиђенп пвим Угпвпрпм примеоиваће се пдредбе
Закпна п пблигаципним пднпсима.
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Члан 15.
Овај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране пвлащћених лица
угпвпрних страна.
Угпвпр се закључује за перипд пд дана 18.02.2016. гпдине дп истека дана
31.01.2017. гпдине.
Нарушилац и Дпбављаш дужни су да накпн пптписиваоа угпвпра, именују
лица кпја ће бити пвлащћена за размену инфпрмација и предузимаоа пптребних
активнпсти за изврщаваое пвпг угпвпра.

Члан 16.
У слушају једнпстранпг раскида угпвпра збпг неиспуоеоа пбавезе друге
угпвпрне стране, угпвпрна страна кпја намерава да раскине угпвпр ће другпј страни
дпставити у писанпј фпрми пбавещтеое п разлпзима за раскид угпвпра и пставити
накнадни примерени рпк пд 15 дана за испуоеое пбавеза.
Укпликп друга страна не испуни пбавезу ни у рпку из претхпднпг става,
угпвпр ће се сматрати раскинутим.
Члан 17.
Овај Угпвпр сашиоен је у 4 (шетири) истпветна примерка, пд кпјих свака
угпвпрна страна задржава пп 2 (два) примерка.

за ДПБАВЉАЧА:

за НАРУЧИПЦА:

______________________

_______________________

XIII ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ФИНАНСИЈСКПМ СРЕДСТВУ ПБЕЗБЕЂЕОА УГПВПРА

За јавну набавку дпбара електришне енергије, за пптребе Устанпве за
предщкплскп васпитаое и пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, Ада, ЈНМВ брпј
01/2016 дајем следећу
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ИЗЈАВУ

Ппнуђаш: _____________________________________________________________, из
______________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у слушају да ми буде
дпдељен угпвпр кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла
дпставити бланкп сппствену меницу, кпја мпра бити евидентирана у Регистру
меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и
пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити
дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, кпје мпра да
садржи ташан назив и адресу нарушипца Устанпва за предщкплскп васпитаое и
пбразпваое „Чика Јпва Змај“ п.п. Ада, Ада, Мите Радујкпва 6., са назнашеним
изнпспм пд 10% пд укупне угпвпрене вреднпсти без ПДВ-а (прпцеоена вреднпст
јавне набавке), предмет јавне набавке и рпк важнпсти. Уз меницу мпра бити
дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне
банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу – писму, ОП пбразац (пверени
пптписи лица за заступаое) и дпказ п регистрацији менице. Средствп финансијскпг
пбезбеђеоа мпра да траје најмаое, кплика је важнпст угпвпра.

Датум

м.п.
ппнуђаша

___________________________

Пптпис пвл. лица

___________________________

Наппмене: Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша
мпже да се ппредели да пбразац пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из
групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји
ће пппунити, пптписати и пверити пешатпм пбразац.
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