КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

Центар за социјални рад Лесковац
Лесковац
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 3М/2019
НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација је сачињена и објављена у електронском
облику на Порталу јавних набавки, заинтересована лица су овлашћена да је преузму.
Понуђачу је најстрожије забрањено да мења садржину конкурсне документације и
образаца у склопу конкурсне документације, и у случају да понуђач прекрши ову
забрану његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 И 104/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке ЈН 3М/2019 број 223/19 од 04.04.2019.године и Решења о
образовању комисије за ЈН 3М/2019 број 230/19 од 04.04.2019.године
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу

Центар за социјални рад Лесковац,
Адреса: 16000 Лесковац, Косте Стаменковића 6
Матични број: 07139896, ПИБ: 101909661,
Е –маил : leskovac.csr@minrzs.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, јавна набавка
добара у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 68/2015) и Законом о енергетици ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012).
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара - електричне енергије, за потребе Центра
за социјални рад Лесковац, 16000 Лесковац, ул Косте Стаменковића 6.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци за
снабдевање електричном енергијом, са важењем почев од дана важења закљученог
уговора (од 00,00 часова) до годину дана (до 24,00 часова), тј до потписивања новог
уговора за 2020.г. и то ради потпуног снабдевања купца на режиму ниског напона - са
потпуним снабдевањем и балансном одговорношћу.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда.
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана јавна набавка.
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Миодраг Димитријевић 016/252-494, Иван Стојиљковић
016/234-191.
Е - mail адреса и број факса: leskovac.csr@minrzs.gov.rs, 016/252-494.
9.Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке,
писменим или електронским путем на захтев понуђача.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара - електричне енергије, за потребе Центра
за социјални рад Лесковац, 16000 Лесковац, Косте Стаменковића 6
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
2. Назив и ознака из општег речника: Електрична енергија 09310000
Предметна јавна набавка је на период од дана закључења уговора до закључења новог
уговора за 2020. годину.
3. Предмет јавне набавке је није обликован по партијама.
4. Врста оквирног споразума:
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Место и начин испоруке:
Место испоруке добара су мерна места Наручиоца - ЕД бр. 6654700932191, број
бројила 00270560, прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње:
широка потрошња-двотарифна; врста снабдевања: комерцијално снабдевање, у
објектима Центра за социјални рад Лесковац у улици Косте Стаменковића 6, 16000
Лесковац и - ЕД бр. 6654700015911, број, бројила 396581, прикључено на
дистрибутивни систем у категорији потрошње: широка потрошња-двотарифна;
врста снабдевања: комерцијално снабдевање, у објектима Центра за социјални рад
Лесковац у улици Млинска 42, 16000 Лесковац и са обавезом плаћања електричне
енергије.
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
наручиоца на месту примопредаје током целог периода снабдевања. Оквирни обим
динамике испоруке: у оквирним процењеним годишњим количинама датим у
конкурсној документацији.
Испорука мора бити стална и гарантована на годишњем нивоу. Количина преузете
електричне енергије се утврђује једном месечно, на основу преузетих и очитаних
количина енергије и остварене снаге. Врста снабдевања – потпуно снабдевање.
Укупна количина добара за коју се доставља понуда је оријентациона, оквирно
уговорена, а укупна количина добара у реализацији уговора се утврђује на основу
укупно очитане и остварене потрошње електричне енергије и ангажоване снаге за
време важења уговора. Количина добара по месецима, и укупна количина добара, може
бити виша или нижа у односу на уговорену количину електричне енергије.
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за место примопредаје Наручиоцу,
на основу закљученог уговора са оператером система.
Конкурсна документација за ЈН 3М/2019
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На основу закљученог уговора о снабдевању Понуђач – снабдевач закључује
одговарајући уговор о приступу систему са оператером система.
Понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке (franco мерна места
Наручиоца- купца). Испорука добара се врши у складу са документом Правила о раду
тржишта („Сл. Гласник РС“ број 120/2012).
Обрачун преузете количине електричне енергије се врши на месту примопредаје
електричне енергије (мерним уређајима бр. 00270560 и бр. 396581, на основу
очитавања извршеног од стране оператера система или Понуђача, уз одговарајућу
писмену потврду Наручиоца. Права на рекламације рачуна снабдевача енергије не
утичу на права Наручиоца, као крајњег купца, на рекламацију извршеног очитавања од
стране оператера система, нити на исправност мерних уређаја односно на друга права
које Наручилац као потрошач има према оператеру система. Обавезе Наручиоца и
Понуђача, као купца и снабдевача из уговора о снабдевању, не утичу на односе које
снабдевач има са оператором снабдевања или другим субјектима на тржишту
електричне енергије.
2. Квалитет добара
Испорука електричне енергије вршиће се по врсти и квалитету који су у складу са
Правилима о раду тржиштима електричне енергије („Службени Гласник“ број
120/2012), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о
раду преносног система (Службени Гласник“ број 3/2012) и Правилима о раду
дистрибутивног система Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Србије",
бр. 57/2011, 80/2011-испр .93/2012 и 124/2012) и Уредбе о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом ("Службени гласник Републике Србије", бр.
63/2013).
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и
напоном који одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног
система, односно са прописима одређеним карактеристикама односно квалитета
испоручене електричне енергије крајњем купцу. Наручилац у остваривању својих
права на заштиту има права утврђена Законом о заштити потрошача, других прописа
из области уговорног права или из области енергетике. Наручилац, као купац, има
право на накнаду штете и другa права (права на раскид уговора и реализацију
достављених средстава обезбеђења) од снабдевача по основу несаобразности
испоруке, у складу са Законом о облигационим односима. Остваривање права
Наручиоца-купца на накнаду штете од стране Понуђача-снабдевача не утиче на
остваривање регресних права снабдевача електричне енергије према оператору
система.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним
Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно
Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС)
Републике Србије (у даљем тексту у множини: Правила Оператора система).
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3. Рок испоруке добара
Од 00:00 часова, почев од дана важење закљученог уговора па до 24:00 часа
последњег дана уговореног рока, 7 дана у недељи, од 00:00 h до 24:00 h, према
централно - европском времену (СЕТ).
4. Гаранција квалитета испоруке:
Понуђач је дужан да гарантује континуирану, квалитетну, поуздану и сигурну
испоруку електричне енергије, и да Наручиоцу достави предвиђено средство
обезбеђења за уредно извршавање уговорних обавеза.
5. Рекламација
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року
од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у
року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца. Приговор
на квалитет испоручене електричне енергије се даје кроз рекламацију рачуна.
Понуђач је у обавези да Наручиоцу да детаљно образложење о свим аспектима који
се тичу обима и квалитета испоруке и савесног и поштеног поступања у реализацији
уговорних обавеза, и да му достави сву неопходну доказну документацију (сопствену
и од других субјеката на тржишту).
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног
система са писменом потврдом овлашћеног лица Наручиоца.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
У табели испод збирно приказана је процењена количина електричне енергије
за период од годину дана, на мерним уређајима бр. 00270560 и бр. 396581
Предмет набавке

Јед.
мере

1.
2.
Електрична
Kwh
енергија ВТ
Електрична
Kwh
енергија НТ
Укупно Kwh

Процењене количине

3.

70.000
17.000
87.000
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Услови за учешће у поступку ЈН из чл. 75 и 76 Закона
1. Право учешћа у поступку јавне набавке добара – набавка електричне енергије за
потребе Центра за социјални рад Лесковац, има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 68/15).
1.1. Обавезни услови за учешће у поступку:
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст.1. тач. 1 Закона);
Доказ: Извод из регистра надлежног органа
2.да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.1. тач. 2 Закона);
Доказ: потврда надлежног суда, односно надлежне полицијске управе.
2. 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 (чл. 75. ст.1. тач. 4 Закона);
Доказ: потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално
осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
3. 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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ из става 1. тач. 2) до 3) овог члана не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке.
Доказ: Лиценца Агенције за енергетику Републике Србије, са Потврдом Агенције да је
лиценца важећа или други одговарајући доказ, уколико је таква дозвола одређена прописима
државе у којој понуђач има седиште.

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Располаже неопходним финансијским капацитетима .
доказ: Биланс стања и успеха оверен од стране овлашћеног ревизора или надлежне
институције за претходне 2 године.
2) Пословни капацитет
Доказ: Испуњеност пословног капацитета понуђач доказује потврдом – уверењем
Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне
енергије, односно да је у било којем периоду из претходне две године, до дана
објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки обавио
минимално једну трансакцију.
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Доказ: Потврда – Уверење Оператора преносног система, потписана
печатом

и оверена

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона,
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
2. Упутство како се доказује испуњеност услова:
Испуњеност обавезних услова од 1 до 4 и додатних услова под 1 за учешће у
поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, број 6.), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Испуњеност обавезних услова под 5 и додатних услова под 2 за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77 став 4 Закона, понуђач и подизвођач
подносе тражене доказе.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача или овлашћени представник
групе понуђача из Споразума и оверена печатом, додатне услове испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац Изјаве подизвођача, образац број 6а), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
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.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
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одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона,
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

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац припрема Конкурсну
документацију и води поступак на српском језику.
2. НАЧИН И ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Центар за социјали рад Лесковац, Косте Стаменковића 6,
16000 Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за ЈН 3М/2019- електрична енергија, НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 15.04.2019. године до 12,00 часова.
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 наручулац 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.
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће обрасце:
- Образац Понуде (Образац 1.)
- Општи подаци о понуђачу
- Општи подаци о подизвођачу (Образац 3.)
- Општи подаци о члану групе понуђача (Образац 4 и 5)
- Изјава о испуњености услова за понуђача и члана групе понуђача (Образац 6.)
- Изјава о испуњености услова за подизвођача (Образац 6а.)
- Модел Уговора
- Образац трошкова припреме понуде
- Изјава о независној понуди
- Изјава за финансијско обезбеђење (Образац 10.)
- Изјава о достављању доказа
- Тражене доказе по упутству и понуди
- Споразум између чланова групе понуђача ако наступају са заједничком понудом
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
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На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери
печатом и потпише и то:
- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се
односе на подизвођаче морају бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица
подизвођача, - уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на
члана групе морају бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица члана групе
понуђача,
Образац бр. 1 – Образац понуде оверава и потписује овлашћено лице понуђача ако
понуду подноси самостално или са подизвођачем или овлашћено лице овлашћеног
члана групе понуђача, тј. овлашћено лице носиоца посла, ако понуду подноси група
понуђача, у складу са споразумом из члана 81. Закона.
Модел уговора потписује и оверава овлашћено лице понуђача ако понуду подноси
самостално или са подизвођачем, или овлашћено лице овлашћеног члана групе
понуђача, тј. овлашћено лице носиоца посла, ако понуду подноси група понуђача, у
складу са споразумом из члана 81. Закона.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни и опозиве своју
понуду.
Понуђач може да измени или опозове понуду писаним обавештењем пре рока за
подношење понуда.
Свако обавештење о изменама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној
коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком
“Измена понуде”, „ Допуна понуде“, “Измена и допуна понуде“, или “Опозив
понуде” за ЈН 3М/2019 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, „НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу, назнаку да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за
подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
5. 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 исту
подноси самостално, као заједничку понуду или са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да у понуди наведе назив и седиште подизвођача, а уколико
уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен и
у уговору о јавној набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурној документацији у складу са Упуством како се доказује
испуњеност услова и са наводима из овог поглавља.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач 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, пренети доспела потраживања директно
подизвођачу, у висини утврђеној за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача, у ком случају ће добављачу бити омогућено да приговори ако
потраживање није доспело.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац
претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу
са чл.81. Закона о јавним набавкама:
,,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:
• Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
• Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
• Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве 6.).
Понуђачи из групе понуђача 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
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача.
Плаћање ће се извршити у року утврђеном у понуди понуђача који не може бити
краћи од 20 дана ни дужи од 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна.
Понуђач је дужан да достави рачун за обрачунски период који садржи све неопходне
елементе за плаћање.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА
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8.3. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ МЕСТА И РОКА ИСПОРУКЕ

Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни
систем чије је седиште у Лесковцу. Период испоруке траје : од датума потписивања
Уговора до потписивања новог Уговора за 2020.год. у непрекидном трајању од од
00:00 h до 24:00 h, сваког дана.
8.4. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда односно
иста важи до закључивања Уговора о јавној набавци, када се предметна добра поћињу
набављати на основу услова утврђених у истом.
8.5. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. став 5.
Закона о енергетици

Пре отпочињања снабдевања снабдевач, је дужан да закључи:
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.''
Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву, потписану од стране одговорног лица
понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор
у предметном поступку јавне набавке поступити у складу сачланом 141. став 5 Закона
о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.''
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност
(ПДВ). Цена обухвата цену електричне енергије, трошак балансирања а цена не
обухвата трошкове услуге приступа и коришћења система за пренос и дистрибуцију
електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача и
остале зависне трошкове у складу са законом о енергетици и другим законима и
подзаконским актима којима је регулисана ова материја, укључујући и билансну
одговорност с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који
нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Изузетно, уговорне цене се могу мењати, под условима утврђеним у моделу Уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона, под условом да Наручилац сматра да Понуђач, као будући
достављач, неће моћи исту испоштовати на дужи временски период (најмање 4
месеца) од дана закључивања Уговора о јавној набавци.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
10.1. Потписана и оверена Изјава (Образац 7) да ће ако буде изабран за најбољег

понуђача и закључи Уговор доставити менице и то:
Меницу за добро извршење посла:
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда
наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
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платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена
Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.
Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично
овлашћење),
- фотокопију Картона депонованих потписа,
- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.
10.2. Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом
закључења уговора:
- Меницу за добро извршење посла:
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда
наручиоцу меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена
Испоручиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.
Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично
овлашћење),
- фотокопију Картона депонованих потписа,
- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља наведена
средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства
финансијског обезбеђења може доставити носилац или члан групе.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Наручилац је дужан да:
 чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је, као
такве у складу са законом, понуђач означио у понуди;
 oдбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
 чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и поднете
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати
поверљивим после рока за отварање понуда.
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12.
ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана
пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши
се на начин одређен чланом 20. овог закона.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и на Порталу УЈН 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.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице може упутити уз напомену. „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН 3M/2019- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА“, на неки од следећих начина:
 путем поште на адресу наручиоца: Центар за социјални рад Лесковац,
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 6.
 електронском поштом на e mail: leskovac.csr@minrzs.gov.rs или
 факсом на бр. 016 /252-494
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРOЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:
„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је дао у понуди дужи рок плаћања.
16. 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.
(Образац изјаве 6. и 6а).
17. 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.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail: leskovac.csr@minrzs.gov.rs, факсом на број 016 /252-494 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 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 два дана од дана пријема захтева.
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 три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
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 ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
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2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Центар за социјални рад Лесковац, 16000 Лесковац, Косте
Стаменковића 6, јавна набавка ЈН 3M/2019;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права а по члану 113. Закона а понуђач је у обавези да понуђени уговор овери у року
од 5 радних дана и врати оверен наручиоцу, како би се кренуло са реализацијом
набавке.
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
23. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора сходно члану 107. 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, или услед којих је престала потреба
Наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ_- 1.

VII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Наручилац: Центар за социјални рад Лесковац, Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац
ЈН 3M/2019 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
____________________________________________
(назив понуђача)
____________________________________________
(седиште)
На основу позива за набавку електричне енергије за потребе Центра за социјални рад
Лесковац, у поступку јавне набавке мале вредности, набавке добара, електрична енергија ЈН
3М/2019, дајем понуду како следи:
Понуда број:
Датум:
Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде, у складу са својом понудом,
да их потпише и овери печатом.
У поступку јавне набавке, подносим понуду:
А) самостално
Б) са подизвођачем:
1.___________________________________________________ ПИБ_______________
2.___________________________________________________ ПИБ_______________
В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:
1. ___________________________________________________ПИБ_______________
2. __________________________________________________ ПИБ_______________
(заокружити начин на који се подноси понуда а у случају заједничке понуде
написати и тачне називе, седишта и друге податке за учеснике у заједничкој
понуди)
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ПОНУДА са СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Наручилац: Центар за социјални рад Лесковац, Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац
ЈН 3М/2019 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Предмет набавке
1.
Електрична енергија
ВТ
Електрична енергија
НТ

Јед.
мере
2.
Kwh
Kwh

Процењене Јед. цена
количине
без ПДВ-а
3.
4.

Укупна цена
без ПДВ-а,

5.

Укупна цена
са ПДВ-ом,

6.

70.000
17.000

УКУПНО

Укупна збирна цена без ПДВ-а за процењену количину __________________ динара
(словима _____________________________) (колона 5) - служи наручиоцу као критеријум
за бодовање понуда;
Цена обухвата: Цена обухвата цену електричне енергије, трошак балансирања а цена не
обухвата трошкове услуге приступа и коришћења система за пренос и дистрибуцију
електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача и остале
зависне трошкове.
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана, од дана отварања понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи _________ дана од дана
отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)
Плаћање ће се извршити по пријему фактуре, у року од _________ дана од испостављања
фактуре. (мин 20 дана- макс. 45 дана).
(уписати понуђени рок)
Плаћање ће се извршити по пријему фактуре, најраније до 30-ог у текућем месецу за
претходни месец за испоручену електричну енергију, која садржи у себи исказану цену
електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену посебно уговорених услуга и
друге податке из Закона о енергетици.
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца
на месту примопредаје током периода снабдевања
Врста продаје: стална и гарантована у уговореном периоду (потпуно снабдевање са
балансном одговорношћу)
Капацитет испоруке: према спецификацији на бази просечне планиране потрошње за 12
месеци
Период испоруке на годишњем нивоу: од дана важења закљученог уговора у времену од
00:00h до 24:00h (ЦЕТ), до датума потписивања новог Уговора за 2020. годину. Место
испоруке: објекти Наручиоца у Лесковцу.
Достављени докази: 1.Лиценца Агенције за енергетику Републике Србије, са Потврдом
Агенције да је лиценца важећа или други одговарајући доказ, уколико је таква дозвола
одређена прописима државе у којој понуђач има седиште.
2. Потврда – уверење Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на
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тржишту електричне енергије, односно да је у било којем периоду из претходне две
године, до дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки
обавио минимално једну трансакцију.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
М. П.

________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -. 2

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(САМОСТАЛНА ПОНУДА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)
Наручилац: Центар за социјални рад Лесковац, Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац
ЈН 3М/2019 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -. 3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Наручилац: Центар за социјални рад Лесковац, Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац
ЈН 3М/2019 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Матични број подизвођача:
Порески идентификациони број
подизвођача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса подизвођача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број подизвођача.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - 4

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА
Наручилац: Центар за социјални рад Лесковац, Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац
ЈН 3М/2019 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - 5

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Наручилац: Центар за социјални рад Лесковац, Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац
ЈН 3М/2019 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Назив понуђача члана групе:
Адреса понуђача члана групе:
Матични број понуђача члана групе:
Порески идентификациони број понуђача
члана групе (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача члана групе
(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача члана групе и назив
банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
(образац 6)
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________
[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке добара, електричне енергије за потребе Центра за
социјали рад Лесковац, број ЈН 3М/2019 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
Обавезни услови за учешће у поступку:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст.1. тач. 1 Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.1. тач. 2 Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст.1. тач. 4 Закона);
4) Понуђач је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде. Такође се изјављује да сноси накнаду за коришћење патената, као и
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица (чл. 75.
ст. 2. Закона).
Понуђач испуњава додатне услове:
1) Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима
доказ: Биланс стања и успеха оверен од стране овлашћеног ревизора или надлежне
институције за претходне 2 године.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом
оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве копирати у довољном броју
примерака и попунити за сваког члана групе понуђача ( као и за носиоца посла групе
понуђача).
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Образац 6а
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ____________________________________________ [навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке добара, електричне енергије за потребе
Центра за социјали рад Лесковац, број ЈН 3М/2019, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
Подизвођач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст.1. тач. 1 Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст.1. тач. 2 Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст.1. тач. 4 Закона);
4) Подизвођач 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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. Такође се изјављује да сноси
накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица (чл. 75. ст. 2. Закона).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Образац оверава само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VIII
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговорa
ШТАМБИЉ/И ПОНУЂАЧА:

М О Д Е Л
УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Закључен у Лесковцу ___________ године, са датумом примене __________________ (оставити
непопуњено)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1.
КУПАЦ: Центар за социјални рад Лесковац; адреса: Косте Стаменковића 6,
16000 Лесковац, кога заступа Предраг Момчиловић, директор, матични број:
07139896, ПИБ: 101909661, јединствени рачун буџета РС 840-1620-21, бр.телефона
016/252-494, е-mail leskovac.csr@minrzs.gov.rs ( у даљем тексту Купац)
2.
ПРОДАВАЦ:
___________________________________________________;
адреса: __________________________, ______________________, кога заступа
______________________________________________, __________________, матични
број ___________________, ПИБ ___________________, бр.текућег рачуна
______________________,
Банка
____________________
бр.телефона
_______________________, е-mail ____________________; ( у даљем тексту
Испоручилац)
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе
понуђача потписати уговор. Подизвођаче или чланове групе за заједничку понуду унети у
уговору са подацима.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности ЈН 3М/2019, чији је
предмет набавка електричне енергије за потребе Наручиоца и доставио позив
заинтересованим лицима на Порталу УЈН да доставе понуде.
- да је Понуђач доставио понуду заведену под бројем ________ од _________ 2019.
године код купца и заведену под бројем ________ од _________ 2019. године код
продавца која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, која се
налази у прилогу овог Уговора и његов је саставни део;
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Oдлуку
о додели уговора број ___________од ________________ и за извршење набавке која је
предмет
овог
уговора
изабрао
понуђача
______________________
из
________________.
- да Испоручилац закључује овај уговор:
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1) као самостални понуђач;
2) као носилац обавеза из заједничке понуде следећих понуђача:
а) _____________________________________________ПИБ_________________
б)_____________________________________________ ПИБ_________________
3) са подизвођачима:
а)_____________________________________________ ПИБ_________________
б)_____________________________________________ ПИБ_________________
Напомена: ЗАОКРУЖИТИ РЕДНИ БРОЈ и у случају заједничке понуде или понуде са
подизвођачима унети назив осталих учесника у понуди или подизвођача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је испорука електричне енергије за потребе Наручиоца, односно потпуно
снабдевање електричном енергијом у смислу Закона о енергетици.
Плаћање за робу из Уговора ће се реализовати у две буџетске године, а обавезе које
доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која
ће за ту намену бити одобрена Купцу у наредној буџетској години.
Члан 2.
Уговорне стране уговарају испоруку-снабдевање електричном енергијом Наручиоца по
следећим јединачним ценама po kWh електричне енергије:
- активна електрична енергија без ПДВ (виша тарифа) - ___________________дин/ kWh,
- активна електрична енергија без ПДВ (нижа тарифа) - ___________________дин/ kWh.
Укупна уговорена цена за укупно планирану испоруку електричне енергије за време
важења уговора
износи ___________________________ динара без ПДВ-а, односно,
_____________________________ динара са ПДВ-ом а на основу планиране укупне
потрошње електричне енергије за сво време важења уговора.
У цену из става 1 и 2 овог члана 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
ел.енергије и остали зависни трошкови у складу са законом о енергетици и другим законима
и подзаконским актима којима је регулисана ова материја.
Вредност из става 1, 2 и 3 овог члана се увећава за износ припадајућег и прописима
одређеног ПДВ-а.
Трошкове из става 3. овог члана уговора, Добављач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за место примопредаје
Наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и
ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са
методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''.
Цена електричне енергије (цена производње односно снабдевања и цена снабдевача), која
је слободна на тржишту, је фиксна. Део цене испоруке електричне енергије који зависи од
аката државних органа и организација са јавним овлашћењима, односно од аката оператера
система, донетих у складу са Законом о енергетици се може мењати у току трајања уговора
уколико се промене акти на основу којих је одређена.
У току трајања уговора се може вршити корекција уговорене цене испоруке у делу који
није фиксни, односно у случају промене аката државних органа и организација односно аката
оператера система, а промена цене се односи само на тај део укупне цене коштања
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електричне енергије.
Наручилац и Испоручилац ради корекције цене закључују анекс уговора, на основу
поднетог писменог захтева Понуђача и донете одлуке Наручиоца у складу са чл. 115. Закона о
јавним набавкама.
Члан 3.
Обрачун и плаћање утрошене електричне енергије се врши једном месечно, на бази
очитане односно остварене потрошње електричне енергије (активне и реактивне електричне
енергије и остварене снаге) у том месецу, у складу са тарифним правилима потрошње.
Очитавање електричне енергије се врши првог дана у месецу који је радни за Наручиоца.
Очитавање утрошка електричне енергије врши оператер система/Испоручилац. Очитавање
потврђује овлашћено лице Наручиоца писменим путем. Наручилац има право на
фотокопирање извршеног документа о очитавању.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператера преносног система
потврђен од стране Наручиоца.
Плаћање ће се извршити по пријему фактуре, у року од ______________ (биће преузето
из понуде) дана за претходни месец, односно у понуђеном року након издавања фактуре, за
испоручену електричну енергију која садржи у себи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период, исказану цену посебно уговорених услуга и другим прописаним
информацијама. Све достављене фактуре морају у свом садржају имати број и датум
закљученог Уговора о испоруци електричне енергије, износ који се наплаћује на име
приступа систему, посебне прописане накнаде, износ ПДВ-а и информације из чл. 144.
Закона о енергетици.
У случају доцње у плаћању утрошене електричне енергије Наручилац је у обавези да
Испоручиоцу плати затезну камату прописану законом, а у складу са правилима из чл. 277.
ст. 1. и чл. 279. Закона о облигационим односима. Као дан западања у доцњу се узима
наредни дан од истека рока из става 4. овог члана, а као дан исплате се узима дан када је
налог за плаћање реализован од стране Управе за трезор. У случају делимичног плаћања
рачуна обрачун затезне камате се врши према деловима рачуна од доцње до дана делимичне
или коначне исплате.
У случају да Наручилац не исплати фактуру у прописима одређеном року, Испоручилац
има и права предвиђена Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
Плаћање рачуна за утрошену електричну енергију Наручилац ће вршити на текући рачун
________________________________ код ____________________________________банке.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.
Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења Уговора као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла достави Наручиоцу:
Сопствену („ соло“) меницу на износ 10 % укупне вредности Уговора (са вредношћу
израженом у динарима), уредно попуњену, неопозиву, са клаузулом „без протеста“, плативу
на први позив, и са роком важења још 10 дана од дана истека важења уговора, оверену,
потписану и регистровану у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'' број 56/2011),
Менично овлашћење за попуну и реализацију менице са наведеним елементима,
Потврду о регистрацији менице,
Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани
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потпис и печат Испоручиоца, оверен печатом банке са датумом овере (задње издавање).
Издатим средством обезбеђења Испоручилац даје Наручиоцу обезбеђење за добро,
квалитетно извршење уговора, односно уредно, потпуно и квалитетно снабдевање, и за
надокнаду штете у случају скривљеног проузроковања штете.
Достављено средство обезбеђења је саставни део уговора о снабдевању, и закључењем
уговора о снабдевању уговорне стране потврђују предају односно пријем предвиђеног
средства обезбеђења.
Нереализовано средство обезбеђења Наручилац је у обавези да врати Испоручиоцу у року
од 15 дана од истека уговора.
Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог
уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну
штету, у складу са законом. Уколико је штету проузроковао Испоручилац, Наручилац има
право да реализује достављено средство обезбеђења, уз претходно писано упозорење
Испоручиоцу и остављени накнадни примерени рок за усаглашавање поступања у складу са
уговором.
У случају да Испоручилац скривљено не поштује одредбе овог уговора ни након упућеног
писменог упозорења и остављеног примереног рока, Наручилац може да реализује
достављено средство обезбеђења или да једностраном писменом изјавом раскине уговор и
реализује средство финансијског обезбеђења.
Уколико проузрокована штета прелази износ достављеног средства обезбеђења Наручилац
има право на потпуну надокнаду штете.
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 6.

Место испоруке добара је мернa местa Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у
категорији потрошње: ниски напон електричне енергије у објектима у Лесковцу.
Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Наручиоца на
местима примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и гарантована на
годишњем нивоу.
Испоручилац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке – franco мерна места
Наручиоца.
Испоручилац је дужан да пре почетка испоруке електричне енергије закључи, и копију
достави Наручиоцу:
1.Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат Наручиоца
прикључен.
2.Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Наручиоцу.
КВАЛИТЕТ ДОБАРА
Члан 7.

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије (фреквенција и напон) вршиће се у
складу са Правилима о раду тржиштима електричне енергије („Службени Гласник РС “ број
120/2012), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду
преносног система (Службени Гласник РС“ број 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног
система, Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011испр .93/2012 и 124/2012) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 63/2013).
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ГАРАНЦИЈА

Члан 8.
Испоручилац је дужан да гарантије континуирану, непрекидну, квалитетну и сигурну
испоруку електричне енергије за све време трајања уговора и сноси све ризике у вези са
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке Наручиоца (франко мерно
место Наручиоца).
РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8
дана од дана пријема фактуре поднесе приговор Испоручиоцу. Испоручилац је дужан да у
року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног
система.
У случају да настане било какав непредвиђени догађај односно дође до настанка штете на
инсталацијама или уређајима Наручиоца услед неодговарајуће испоруке електричне енергије,
Наручилац је у обавези да Испоручиоца одмах, а најкасније првог наредног радног дана
писменим путем извести о штетном догађају. Испоручилац има право да изврши преглед
стања оштећених инсталација и уређаја Наручиоца односно да оствари увид у проузроковану
штету, о чему Наручилац и Испоручилац сачињавају писмени записник.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 10.
Испоручилац је дужан да приликом испоруке добара који су предмет Уговора, примењује
све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС“ број 101/2005).
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 11.
Испоручилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама
(„ Службени гласник РС", бр. 124/2012, 68/2015), без одлагања писмено обавести
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
ВИША СИЛА

Члан 12.
Наручилац и Испоручилац мoгу бити oслoбoђeни oд oдгoвoрнoсти у случajу вишe силe.
Виша сила ослобађа снабдевача обавезе да испоручи, а купца да преузме количине
електричне енергије утврђене уговором за време његовог трајања.
Пoд пojмoм вишe силe смaтрajу сe спoљни вaнрeдни дoгaђajи кojи нису пoстojaли у врeмe
пoтписивaњa Угoвoрa, кojи су нaстaли мимo вoљe и мoћи угoвoрних стрaнa, чиje нaступaњe и
дejствo угoвoрнe стрaнe нису мoглe спрeчити мeрaмa и срeдствимa кoja сe мoгу у кoнкрeтнoj
ситуaциjи oпрaвдaнo трaжити и oчeкивaти oд угoвoрнe стрaнe кoja je пoгoђeнa вишoм силoм.
Кao случajeви вишe силe смaтрajу сe слeдeћи дoгaђajи: рaт и рaтнa дejствa, пoбунa,
мoбилизaциja, природни догађаји који имају значај елементарних непогода, eпидeмиje,
пoжaр, eксплoзиje, сaoбрaћajнe и прирoднe кaтaстрoфe, aкти oргaнa влaсти и оператера
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преносног система, донети у складу са Правилима о раду преносног система односно
Правилима о раду дистрибутивног система, а у циљу обезбеђиваања сигурности
електроенергетског система, а били су oд утицaja нa извршeњe угoвoрeних oбaвeзa, као и сви
други дoгaђajи и oкoлнoсти кoje нaдлeжни oргaн признaje и прoглaси кao случajeвe вишe
силe.
Зa врeмe трajaњa вишe силe, прaвa и oбaвeзe угoвoрних стaрнa мируjу и нe примeњуjу сe
сaнкциje зa нeизвршeњe угoвoрeних oбaвeзa o рoку.
Угoвoрнa стрaнa кoja je пoгoђeнa вишoм силoм oбaвeстићe тeлeгрaмoм, мејлом или
фaксoм, другу угoвoрну стрaну o нaстaнку, врсти и трajaњу вишe силe, укoликo сe њeнo
трajaњe мoжe прeдвидeти. Oвa oбaвeштeњa сe мoрajу писмeнo пoтврдити. Угoвoрнa стрaнa
пoгoђeнa вишoм силoм нa исти нaчин ћe oбaвeстити другу угoвoрну стрaну o прeстaнку
дejствa вишe силe.
Угoвoрнa стрaнa пoгoђeнa вишoм силoм je oбaвeзнa дa дoкaжe нaстaнaк вишe силe
вeрoдoстojним дoкумeнтoм издaтим oд стрaнe нaдлeжних oргaнa, укoликo тo ниje нoтoрнa
чињeницa.
У случajу дa дoгaђajи вишe силe eфeктивнo спрeчaвajу угoвoрнe стрaнe дa извршaвajу
свoje oбaвeзe, зa пeриoд дужи oд један мeсeц, угoвoрнe стрaнe ћe спoрaзумнo oдлучити o
дaљoj судбини oвoг угoвoрa. Уколико се Продавац и Купац не споразумеју о судбини овог
Уговора, Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог
уговора без обраћања суду, пошто о томе писмено (препорученим писмом, телеграмом,
мејлом или факсом) обавести другу уговорну страну.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно и једнострано, у случајевима предвиђеним Законом
о облигационим односима. Једностерано раскидање уговора се врши писменим путем,
изјавом о раскиду, и о томе обавештава друга уговорна страна.
Отказни рок износи 15 дана од дана достављања изјаве о раскиду уговора.
У случају раскида уговора Испоручилац је у обавези да Наручиоцу обезбеди резервно
снабдевање у складу са прописима.
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 14.
Уговорне стране ће у року од једног дана од дана закључења уговора одредити овлашћена
лица за реализацију овог уговора, и о томе писмено известити другу уговорну страну.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о заштити потрошача, Закона о енергетици и подзаконских
аката из области енергетике.
Члан 16.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима,
нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други
начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Члан 17.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану
сагласност уговорних страна. Ради измене и допуне уговора уговорна страна која захтева
измену или допуну уговора подноси другој уговорној страни образложени писмени захтев за
закључење анекса уговора, уз достављање доказа о основаности захтева.
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Друга уговорна страна одлучује о прихватању или одбијању захтева за измену или допуну
уговора у року од 7 дана од дана пријема захтева и о томе писмено обавештава подносиоца
захтева.
Пре закључења анекса уговора Наручилац је у обавези да донесе одлуку у складу са чл.
115. Закона о јавним набавкама, да исту објави на Порталу јавних набавки и да о томе извести
Управу за јавне набавке и Државну ревизорску институцију.
Члан 18.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. Уговор се закључује на
период до једне године, са снабдевањем које почиње од наредног календарског дана од дана
важења закљученог овог уговора, од 00:00 часова, па до последњег дана важења до 24,00
часова, тј до потписивања новог уговора за 2020.годину.
Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у супротном уговарају
надлежност Привредног суда у Лесковцу.
Меродавно право у случају спора је право по месту извршења уговора.
Члан 20.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
Саставни део овог уговора чине понуда Испоручиоца заведена под бројем ________ од
_________ 2019. године код купца и заведена под бројем ________ од _________ 2019. године
код продавца, предвиђена правила из конкурсне документације Наручиоца за ЈН 3М/2019 и
средство обезбеђења извршења уговорних обавеза из чл. 4. овог уговора.
НАРУЧИЛАЦ

ИСПОРУЧИЛАЦ
М.П.

Напомене:
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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IX
ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУНУ
Наручилац: Центар за социјални рад Лесковац, Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац
ЈН 3М/2019 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач______________________________
_______________________ (навести назив и адресу понуђача), доставља укупан износ
и структуру трошкова припремања понуде, за јавну набавку добара ЈН 3М/2019,
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за Центар за социјални рад Лесковац, Косте
Стаменковића 6, 16000 Лесковац како следи :
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена:
ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО
Образац Трошкова припремања понуде овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише
и овери печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац Трошкова припремања понуде мора
бити попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица члана групе који ће бити
носилац посла и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у складу са
потписаним Споразумом.
Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Наручилац: Центар за социјални рад Лесковац, Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац
ЈН 3М/2019 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012,
68/2015) и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник
РС“ бр. 29/2013,), Понуђач ___________________________________________________,
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара ЈН 3М/2019, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за Центар
за социјални рад Лесковац, Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. Закона.
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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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
УГОВОРА
За јавну набавку добара електричне енергије, за потребе Центар за социјални рад
Лесковац, Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац ЈН 3М/2019 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, без жираната у
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене
вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг
извршења посла, као и картон депонованих потписа.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима
и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског
обезбеђења.
У _____________________
Дана:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________

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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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ДОКАЗА
Наручилац: Центар за социјални рад Лесковац, Косте Стаменковића 6, 16000 Лесковац
ЈН 3М/2019 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Понуђач ___________________________________________________,
даје:

ИЗЈАВУ
Којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку
јавне набавке поступити у складу сачланом 141. став 5 Закона о енергетици, односно да
ће одмах по потписивању уговора закључити:
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
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