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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 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 104/13), Културни центар
„Лукијан Мушицки“ из Темерина је на основу Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 431/1/2018 од 10.12.2018. године и Решења о образовању комисије број
431/2/2018 од 10.12.2018. године припремило:
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Електрична енергија JН 431/2018
Конкурсна документација садржи:
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
12. МОДЕЛ УГОВОРА
1.
2.
3.
4.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.

Подаци о наручиоцу:
- Културни центар “Лукијан Мушицки“ Темерин, Новосадска 324, Темерин
- Интернет страница: www.kctemerin.org.rs
- ПИБ: 108841857
- Матични број: 08951012

2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности у складу са Законом
о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке: Електрична енергија
4. Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.
7. Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума
8. Контакт: Тања Крајишник, тел. 069/718-016, е-маил адреса: kctemerin@gmail.com
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Опис предмета јавне набавке број ЈН 431/2018 је електрична енергија.
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у партије.
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
Електрична енергија ЈН 431//2018
Техничке карактеристике:
Прилог 1
Мерна места у категорији потрошње на ниском напону
р.б.

објекат

адреса

ЕД број

1

Радио Темерин

Новосадска 324, Темерин

166291321

Одобрена
снага
(kW)
48

Мерна места у категорији широка потрошња
р.б.

објекат

адреса

ЕД број

1
2

Културни центар
Културни центар (галерија)

Новосадска 324
Петефи Шандора 19

166101646
166101727

Одобрена
снага
(kW)
51,75
51,75

Потребне оквирне количине електричне енергије у 2019. години (МWh) за потрошњу на једнотарифном
бројилу

Радио Темерин
виша тарифа
Радио Темерин
нижа тарифа

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

УКУПНО

9,3

9,3

9,6

9,6

9,9

9,9

9,9

9,6

9,6

9,9

9,9

9,9

116,4

4,2

4,2

4,2

4,2

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

52,8
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Потребне оквирне количине електричне енергије у 2019. години (МWh) на двотарифном бројилу

Културни
центар
(галерија)

Културни
центар

ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
ЈУЛ
АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

ВТ
0,6
0,6
0,9
0,9
1,05
1,05
1,05
1,05
0,99
0,9
0,99
0,99

НТ
0,6
0,6
0,9
0,9
0,9
0,99
0,99
0,99
0,63
0,6
0,9
0,75

ВТ
0,6
0,6
0,9
0,99
0,96
1,05
1,05
1,05
0,99
0,99
0,99
0,99

НТ
0,1356
0,1344
0,15
0,15
0,1644
0,15
0,15
0,1644
0,15
0,15
0,15
0,15

УКУПНО

11,07

9,75

11,16

1,8

Потребне оквирне количине електричне енергије у 2019. години (МWh) за објекте Културни
центар “Лукијан Мушицки“ Темерин

Редни
број

Опис

Тарифа

Количина
(МWh)

1.

Активна електрична
енергија

Нижа тарифа

24

2.

Активна електрична
енергија

Виша тарифа

50,4

3.

Активна електрична
енергија

Једнотарифно бројило

12

-

-

-

врста и количина добара: електрична енергија (закључење Уговора о потпуном
снабдевању) према стварно испорученој количини електричне енергије за
обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања а
највише до 400 MWh
продавац је балансно одговоран за место примопредаје Наручиоцу
уговорена јединична цена је фиксна. У цену добра урачунати су трошкови
балансирања, а нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења
преносног и дистрибутивног система, накнаде за подстицај обновљених извора
енергије, као ни акциза за утрошену електричну енергију и порез на додату
вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике
Србије на основу рачуна који испоставља продавац
период испоруке: од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године
место испоруке: сва мерна места Културног центра “Лукијан Мушицки“
Термерин за објекте прикључене на дистрибутивни систем
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Електрична енергија ЈН 431/2018
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Р.р.
Назив документа
1.
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на
сајту Агенције за привредне регистре

2.

Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
Доказ за правна лица:
- Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје
органу надлежном за унутрашње послове општине на чијој територији
је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се
доставља за сваког законског заступника;
- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све
заступнике);
- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду
за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све
заступнике).
Доказ за предузетнике:
- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
(захтев се предаје органу надлежном за унутрашње послове
општине на чијој територији је то лице рођено или према месту
пребивалишта тог лица).
- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју
седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике);
Доказ за физичко лице:
- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
(захтев се предаје органу надлежном за унутрашње послове
општине на чијој територији је то лице рођено или према месту
пребивалишта тог лица).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда,
односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.
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3.

Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе.
-Правна лица, предузетници и физичка лица.
Доказује се достављањем уверења
Пореске
управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4.

Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
-Правна лица, предузетници и физичка лица.
Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације.

Обавезни услови од тачке 1. до 4. наведене табеле доказују се на начин описан у табели
или упућивањем на Регистар понуђача а све у складу и на начин утврђен у члану 79.
Закона о јавним набавкама.

Место и датум
______________________ М.П.

ПОНУЂАЧ
___________________________
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5а ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА
Електрична енергија ЈН 431/2018
Подизвођачи достављају сву документацију од редног броја 1. до 4.
Р.Б
Прилог
Документ
. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у уз понуду
одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту

1 Агенције за привредне регистре

Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2 Доказ за правна лица:
- Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу
надлежном за унутрашње послове општине на чијој територији је то
лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се
доставља за сваког законског заступника;
- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита
кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике);
- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за
кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све
заступнике).
Доказ за предузетнике:
- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев
се предаје органу надлежном за унутрашње послове општине на
чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта
тог лица).
- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита
кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике);
Доказ за физичко лице:
Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
(захтев се предаје органу надлежном за унутрашње послове
општине на чијој територији је то лице рођено или према месту
пребивалишта тог лица).

да

не

да

не

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно
у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.
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Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе.

3. -Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се достављањем уверења
Пореске
управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

да

не

да

не

4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
-Правна лица, предузетници и физичка лица.
Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ПОДИЗВОЂАЧА ПОНУЂАЧА.

Место и датум
______________________ М.П.

ПОНУЂАЧ
___________________________

Јавна набавка мале вредности- Електрична енергија ЈН 431/2018
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5б ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Електрична енергија ЈН 431/2018
Учесници заједничке понуде достављају сву документацију од редног броја 1.
до 4.
РБ

1

Прилог
уз
понуд
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за да у не
Документ

привредне регистре

Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правна лица:
2
- Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за
унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према
месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског
заступника;
- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице
и за све заступнике);
- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за
кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике).
да
Доказ за предузетнике:
- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу
надлежном за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице
рођено или према месту пребивалишта тог лица).
- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за
фирму и за све заступнике);
Доказ за физичко лице:
Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје
органу надлежном за унутрашње послове општине на чијој територији је то
лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

не

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у
случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.
Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе.
-Правна лица, предузетници и физичка лица.
Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и
3. привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Јавна набавка мале вредности- Електрична енергија ЈН 431/2018
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не

4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
-Правна лица, предузетници и физичка лица.
Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације.

да

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Место и датум
______________________ М.П.

ПОНУЂАЧ
___________________________

Јавна набавка мале вредности- Електрична енергија ЈН 431/2018
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не

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави следеће доказе о испуњености услова из члана
75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама по наведеном редоследу:
1. Извод из регистра надлежног органа, као доказ да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар (копија, без обзира на датум
издавања);
Доказ: Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне
регистре
2. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правна лица:
- унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту
пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника;
- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све
заступнике);
- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична
дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике).
Доказ за предузетнике:
- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу
надлежном за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено
или према месту пребивалишта тог лица).
- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и
за све заступнике);
Доказ за физичко лице:
- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу
надлежном за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено
или према месту пребивалишта тог лица).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у
случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.
3. Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе.
-Правна лица, предузетници и физичка лица.
Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да
гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
-Правна лица, предузетници и физичка лица.
Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације.
Јавна набавка мале вредности- Електрична енергија ЈН 431/2018
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Електрична енергија ЈН 431/2018
Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику,
попуњавањем
обрасца понуде (образац понуде је саставни део конкурсне
документације).
Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у
конкурсној документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под
условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о
јавним набавкама.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач.Понуда са варијантама није дозвољена.
Обавезни садржај понуде:
1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ;
2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА
ПОНУДА КОЈИ НЕМОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 30 ДАНА;
3. ЦЕНА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, СЕРВИСНО
ОДРЖАВАЊЕ И ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ
4. ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА;
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;
6. ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА
ДОКАЗИМА;
7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА;
8 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ;
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА;
12. МОДЕЛ УГОВОРА.
ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем
пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може да буде допуњена, опозвана
или измењена након истека рока за подношење.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Културни центар
“Лукијан Мушицки“ Темерин, Новосадска 324, 21235 Темерин, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку - Електрична енергија, ЈН 431/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – Електрична енергија, ЈН 431/2018- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку Електрична енергија, ЈН 431/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Електрична енергија, ЈН 431/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
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.
Јавна набавка мале вредности- Електрична енергија ЈН 431/2018
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ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да наведе у понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача. У случају кад понуђач извршење дела набавке повери
подизвођачу, у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести
Наручиоца о делу потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од Наручиоца.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање је по испостављеној фактури од 15 до 45 дана од дана пријема рачуна.
Наручилац не даје могућност авансног плаћања.
Понуђач је у обавези да у обрасцу понуде наведе рок плаћања (образац понуде).
Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), до 45 дана од
дана пријема фактуре од стране наручиоца.
Уколико понуђач понуди авансно плаћање понуда ће се одбити као
неприхватљива.
ЦЕНА
Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА)
прецизно наведе укупну цену добра изражену у динарима. Евентуалне рачунске
грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен Законом о
јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена у односу на нумерички
исказану цену. Уговорена цена се не може мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност
понуђача на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. Меродавна је текстуално
исказана цена у односу на нумерички исказану цену. Јединичне цене из понуде из
претходног става су фиксне. Укупна вредност биће утврђена по стварно изведеним
количинама, применом јединичних цена из прихваћене понуде.
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у
понуди које је као такве, у складу са законом понуђач означио у понуди.
Наручилац је дужан да одбије давање информација које би значиле повреду
поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну
имена, заинтересованих лица, понуђача (подносиоца пријава), као и податаке о
поднетим понудама(пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати
поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријум и рангирање понуда.
Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости
података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве
или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају
пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и
представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице
које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без
обзира на степен поверљивости.
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који
у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод
Јавна набавка мале вредности- Електрична енергија ЈН 431/2018

14/33

тога потпис лица које је потписало понуду.Ако се поверљивим сматра само одређени
податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз
десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан
начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима,наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости.
Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени заступник изнад ознаке
поверљивости написати „ОПОЗИВ“,уписати датум и време и потписати се. Ако
понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа,
наручилац ће понуду у целини одбити.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуда, на адреси: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЛУКИЈАН
МУШИЦКИ ТЕМЕРИН, Новосадска 324, 21235 Темерин, од стране особа за
контакт са назнаком предметне набавке.
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема
захтева пошаље писани одговор и да га истовремено објави на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама врши се писаним путем,
односно путем поште, електронске поште или факсом.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
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2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3.
тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најнижа
понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са
Законом о јавним набавкама.
Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима.
ПРОПИСИ О ЗАШТИТИ НА РАДУ
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА
Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:
- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се доставља на адресу Наручиоца поштом или личном доставом у затвореној и
печатираној коверти са назнаком
„Понуда за јавну набавку – Електрична енергија,
ОТВАРАТИ“.

Ј Н 431/2018 –

НЕ

На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона.
АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЛУКИЈАН
МУШИЦКИ ТЕМЕРИН, Новосадска 324, 21235 Темерин, број телефона 021/ 851
600
Понуду које се не достави на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати, као
ни понуду које стигне у оштећеној или непечатираној коверти.
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно 03.01.2019. године у 1600 часова у просторијама
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЛУКИЈАН МУШИЦКИ ТЕМЕРИН, Новосадска 324,
21235 Темерин. Представници понуђача који присуствују отварању понуда,
обавезни
су
да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда. Одговарајућа понуда је понуда која је
благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима
предвиђеним Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а
предаје Наручиоцу.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2
(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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора
и одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10
(десет) дана од дана објављивања Одлуке о додели Уговора на Порталу јавних
набавки, с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чл.156.
Закона, на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, а све у складу са
„УПУСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА“ објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки.
Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је Уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. ЗJН.
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.Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са
одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац може да обустави
поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _________________________ од __________________ за јавну набавку
добара у отвореном поступку – Електрична енергија, JN 431/2018.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

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

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка добара мале вредности
Електрична енергија, JN 431/2018.

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
(не краћи од 15 и не дужи од 45
дана)

Место испоруке:

сва мерна места Културног центра Лукијан Мушицки
Темерин за објекте прикључене на дистрибутивни
систем (списак објекта је у прилогу 1. који је саставни
део конкурсне документације).

Рок важења понуде
(минимум 30 дана)
Стабилност цена

Цене су фиксне током трајања Уговора.

Остало

Датум

Понуђач
М. П.

________________

_________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
Понуђач је дужан да наведе укупну цену добра изражену у динарима без пореза на
додату вредност и укупну цену са порезом на додатну вредност. Износи треба са
буду исти са износима наведеним у обрасцу структуре цена.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Јавна набавка добара мале вредности - Електрична енергија, JN 431/2018.
Редни
број
1..

2.

3.

Опис

Тарифа

Активна
електрична
енергија
Активна
електрична
енергија
Активна
електрична
енергија

Двотарифно
бројило - Нижа
тарифа
Двотарифно
бројило Виша тарифа
Једнотарифно
бројило

Количина
(МWh)

Јед. цена
(MWh)
без ПДВ-а

УКУПНО
без ПДВ-а

24
50,4
12

4.

УКУПНО (без ПДВ-а):

5.

ИЗНОС ПДВ-А:

6.

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:
 под тачком 1. понуђач уписује јединичну цену електричне енергије без ПДВ-а
за једнотарифно бројило и укупну цену без ПДВ-а за тражену количину
 под тачком 2. понуђач уписује јединичну цену електричне енергије без ПДВ-а у
нижој тарифи за двотарифно бројило и укупну цену без ПДВ-а за тражену
количину
 под тачком 3. понуђач уписује јединичну цену електричне енергије без ПДВ-а у
вишој тарифи за двотарифно бројило и укупну цену без ПДВ-а за тражену
количину
 под тачком 4. понуђач уписује укупан износ електричне енергије без ПДВ-а за
све тарифе (1+2+3)
 под тачком 5. понуђач уписује износ ПДВ-а на износ из тачке 4.
 под тачком 6. понуђач уписује укупан износ електричне енергије са ПДВ-ом за
све тарифе (4+5)
Понуђач наводи цене у динарима.
Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене.
Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.
Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене у табели и
образац структуре цене потпише, овери печатом, чиме потврђује, да су наведени
подаци тачни.
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КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ:
-

-

-

врста и количина добара: електрична енергија (закључење Уговора о потпуном
снабдевању) према стварно испорученој количини електричне енергије за
обрачунски период на местима примопредаје током периода снабд евања а
највише до 400 MWh
продавац је балансно одговоран за место примопредаје Наручиоцу
уговорена јединична цена је фиксна. У цену добра урачунати су трошкови
балансирања, а нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења
преносног и дистрибутивног система, накнаде за подстицај обновљених извора
енергије, као ни акциза за утрошену електричну енергију и порез на додату
вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике
Србије на основу рачуна који испоставља продавац
период испоруке: од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године
место испоруке: сва мерна места Културног центра општине Темерин за објекте
прикључене на дистрибутивни систем (списак објекта је у прилогу 1. који је
саставни део конкурсне документације).

Датум
_________________

М.П.

Понуђач
__________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Јавна набавка добара мале вредности - Електрична енергија, JN 431/2018.
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Јавна набавка добара мале вредности - Електрична енергија, JN 431/2018.

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду јавне
набавке добара мале вредности - Електрична енергија, JN 431/2018, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум
______________________ М.П.

ПОНУЂАЧ
___________________________

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.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1.
тачка 2. Закона.
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА
Јавна набавка добара мале вредности - Електрична енергија, JN 431/2018

У вези са позивом за јавну набавку добара Јавна набавка добара мале вредности Електрична енергија, JN 431/2018 у Културном центру “Лукијан Мушицки“
Темерин, Новосадска 324, 21235 Темерин, изјављујемо под материјалном и кривичном
одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум
______________________ М.П.

ПОНУЂАЧ
___________________________
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XII ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
I КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДIЗВОЂАЧА
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.
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу Одлуке о додели уговора број: ________________ од _________________
(попуњава Наручилац) за поступак јавне набавке мале вредности добара Електрична
енергија ЈН 431/2018, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
1. Културни центар “Лукијан Мушицки“ Темерин, Новосадска 324, Темерин, ПИБ
108841857, матични број 08951012 ( у даљем тексту Купац), коју заступа, директор Драган
Томић и
2. ____________________________________________________, из _____________________
ул. _______________________________________________________ број ______________,
мат.бр. ________________________, ПИБ ______________________, кога заступа директор,
__________________________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране,

закључују
УГОВОР О ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Предмет уговора
Члан. 1
Овим уговором Продавац и Купац уређују права, обавезе и одговорности у погледу
продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за
реализацију овог уговора, под условима утврђеним конкурсном документацијом за
јавну набавку спроведеном код Купца под бројем ЈН 431/2018, овим Уговором и
законским прописима којима се уређују права и обавезе по основу продаје електричне
енергије.
Уговор је додељен по спроведеном поступку јавне набавке добара мале вредности Електрична енергија ЈН 431/2018, а на основу усвојене понуде Продавца бр.
________________ од _________ године (попуњава Продавац). Продавац се обавезује
да Купцу прода електричну енергију, а Купац да преузме и плати електричну енергију
испоручену у количини и на начин утврђен конкурсном документацијом за јавну
набавку спроведеном код Купца под бројем ЈН 431/2018, овим уговором и понудом
Продавца бр. _______________________ од _________ године (попуњава Продавац).
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Продавац је балансно одговоран за место примопредаје Купца.
Количина и квалитет
Члан 2.
Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије
извршиће према следећем:








Врста продаје: стална и гарантована;
Капацитет испоруке: на бази планиране потрошње (прилог 2. конкурсне
документације);
Период испоруке: од дана потписивања уговора до 31.12.2019. године;
Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини
електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје
током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим овим
уговором, највише до 400 MWh;
Места примопредаје: сва мерна места Културног центра општине
Темерин за објекте прикључене на дистрибутивни систем дате у прилогу
1. конкурсне документације.

Најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, Продавац је дужан да
закључи и Купцу достави приликом потписивања уговора:
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.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном
који одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система.
Цена електричне енергије.
Члан 3.
Купац се обавезује да плати Продавцу,
- за 1 (један) MWh испоручене активне електричне енергије за једнотарифно
бројило износ од _____________________________________________________
(словима____________________________________________________________)
без PDV-a.
- за 1 (један) MWh испоручене активне електричне енергије у нижој тарифи за
двотарифно
бројило
износ
од
__________________
(словима____________________________________________________________)
без PDV-a.
- за 1 (један) MWh испоручене електричне енергије у вишој тарифи за двотарифно
бројило
износ
од
__________________
(словима____________________________________________________________)
без PDV-a.
(попуњава Продавац)
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Цене из става 1 овог члана су фиксне.
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се
по наведеним јединичним ценама из става 1 овог члана, а према стварно испорученој
количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током
периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором, све до вредности за
количину енергије од 400 МWh.
Купац ће Продавцу, платити испоручену електричну енергију заједно са трошковима
балансирања по уговореној цени из става 1 овог члана, у динарској противвредности по
званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања, за домаћа правна
лица, док ће се плаћање страним правним лицима вршити у ЕUR у складу са Законом
РС који регулише девизно пословање.
У цену из става 1 овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати
трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,
трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, као ни
акциза за утрошену електричну енергију и порез на додaту вредност, који се
обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који
испоставља Продавац.
Средства за реализацију овог Уговора у току 2019. године биће утврђена
Програмом пословања Наручиоца за 2019. годину.
Места примопредаје
Члан 4.
Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије до места
примопредаје, а Купац сноси све ризике и припадајуће трошкове у вези са припремом
програма, преносом и испоруком електричне енергије од Места примопредаје.
Под програмом из става 1. овог члана подразумевају се радње неопходне да би
Уговорна страна извршила своју обавезу у вези са продајом, односно преузимањем
електричне енергије.
Обрачун и начин плаћања
Члан 5.
У случају да Уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система,
и дати документ биће саставни део рачуна.
Члан 6.
Продавац, на основу прописа Републике Србије који се односе на трошкове приступа и
коришћења преносног и дистрибутивног система и трошкове накнаде за подстицај
повлашћених произвођача, издаје Купцу рачун за обрачунски период. Продавац рачун
доставља поштом.
Продавац у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање према
прописима Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са
трошковима балансирања, трошкове приступа и коришћења преносног и
дистрибутивног система и трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије, а порез на додату вредност се у рачуноводственој исправи
исказује посебно уколико према прописима Републике Србије терети Продавца као
пореског дужника.
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Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. Купац ће сносити
све банкарске трошкове у Републици Србији. Продавац ће сносити банкарске трошкове
ван Републике Србије.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ
цене за преузету електричну енергију.
Члан 7.
Купац је дужан да плати рачун у року од _______ (Попуњава Продавац) дана од дана
пријема оригиналног рачуна.
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Продавцу, за период
доцње, плати и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати (Сл.
гласник Републике Србије 119/2012) обрачунату на износ плаћеног износа главног дуга
из рачуна наведеног од стране Купца приликом плаћања у исправи о извршеном
плаћању.
Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна камате, испостављеног од стране
Продавца.
Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на
терет Продавца.
Гаранције
Члан 8.
Продавац се обавезује да на дан закључења Уговора, достави Купцу меницу за добро
извршење посла, са клаузулама неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без
приговора у висини од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а) из члана 3 став 3
овог уговора.
Меница ће бити наплатива у случају кашњења у испоруци или неиспоруке добара у
свему у складу са овим уговором.
Купац стиче право да реализује меницу у случају да буде испуњен неки од услова из
претходног става.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 9.
Купац ће наплатити меницу за добро извршење посла у случају да Продавац не
испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђеним чланом 2. Уговора.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог
уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну
штету, у складу са законом.
Виша сила
Члан 10.
Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила, за Продавца и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји
који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају
извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
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или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и
оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система,
а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
У случају да виша сила на страни Продавца траје дуже од 30 (тридесет) дана, Купац
има право да простом писаном изјавом достављеном Продавцу, у којој се позива на овај
члан уговора, раскине овај уговор без остављања примереног раскидног рока Продавцу.
Рок на који је Уговор закључен
Члан 11.
Уговор се закључује на период дефинисан захтевима из Конкурсне документације, а
уколико након истека овог рока, остане неиспоручена укупна уговорена количина
електричне енергије, уговор се може продужити до коначне испоруке уговорене
количине електричне енергије, а најдуже још 6 месеци, уз писану сагласност обе
уговорне стране, закључивањем посебног анекса у писаној форми.
Раскид уговора
Члан 12.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне
стране, Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни
доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора.
Решавање спорова
Члан 13.
Продавац и Купац, уколико је по законима Републике Србије Продавац домаће лице, су
сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у
вези са овим уговором надлежан стварно надлежни суд по закону Републике Србије у
Новом Саду и да се за све што није посебно уређено овим уговором примењује Закон о
облигационим односима у верзији која је у примени у Републици Србији и други
материјални закони и прописи Републике Србије.
Продавац и Купац, уколико је по законима Републике Србије Продавац није домаће
лице, су сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора
и/или у вези са овим уговором надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне
коморе Србије у Београду, да се примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже
Привредне коморе Србије у Београду, а примењује се као меродавно право Закон о
облигационим односима у верзији која је у примени у Републици Србији и материјални
закони и прописи Републике Србије.
Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима
уговор на српском језику.
Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу
уговорним странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе
утврђене уговором под претњом последица утврђених уговором и утврђених законима
и другим прописима који се односе на извршење обавеза утврђених уговором.
Измене и допуне
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Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем
анекса овог уговора уз обострану сагласност.
Завршне одредбе
Члан 15.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна
и овере печатом.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних оригиналних примерака на српском
језику од којих Продавац задржава 2 (два) примерка, а Купац задржава 2 (два)
примерака.
Сви евентуално начињени преводи овог уговора немају снагу уговора, сматрају се само
преводом и не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом
тумачења овог уговора.
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља
оригинал и производи једнако правно дејство.

За Наручиоца
Директор

За Понуђача
Директор

________________________М.П.
Драган Томић

_________________________М.П.
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