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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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 401-1-13/2020, дел.број 401-1-13/2020-IV/11-02 од 05.06.2020. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку дел. број 401-1-13/2020-11/IV-03 од
05.06.2020.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – електрична енергија за потупно
снабдевање и јавног осветљења
ЈН бр. 401-1-13/2020
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III
IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка документација – Табела прегледа годишње потрошње
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
Модел меничног овлашћења

Број страна: 40
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац је Oпштинска управа Врбас, ул. Маршала Тита бр.89, 21460 Врбас
интернет страница: www.vrbas.net
2. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 401-1-13/2020 су: добра – електрична енергија за потпуно
снабдевање објеката јавне намене и јавног осветљења.
Ознака из Општег речника набавки: 0931000 – електрична енергија.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Одсек за јавне набавке Општинске управе Врбас
Е - mail адреса и број факса: javne.nabavke@vrbas.net, 021-705-990

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 401-1-13/2020 су добра – електрична енергија за потпуно
снабдевање објеката јавне намене и јавног осветљења.
Ознака из ОРН: 09310000 – електрична енергија
2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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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.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
1. Врста и количина добара: Електрична енергија са потпуним снабдевањем.
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
купца (наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања.
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).
Испорука мора бити гарантована и стална.
2. Капацитет испоруке: Према Табелама планиране потрошње датим у оквиру
конкурсне документације одређена на основу остварене потрошње, на местима
примопредаје, током периода испоруке.
3. Квалитет добара: врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије
вршиће се у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и
допунама Правила о раду преносног система („Сл.гласник РС“ бр. 3/2012),
Правилима о раду дистрибутивног система ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр. 93/2012 и 124/2012), и Уредбе о условима
испоруке и снабдевања електричне енергије ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 63/2013).
4. Место испоруке добара: мерна места наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем, ниском напону и
широкој потрошњи ближе описана у Табелама приказа мерних места.
5. Изјава понуђача:
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, 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 са чланом 188. Закона о енергетици
(„Сл.гласник РС бр.145/2014“), односно да ће одмах по потписивању уговора о
јавној набавци закључити:
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат
крајњег купца прикључен и
2) Уговор којим ће уредити своју балансну одговорност за места примопредаје
крајњег купца (наручиоца).
6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
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.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак
Оператора преносног система.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
ТАБЕЛА ПРЕГЛЕДА МЕРНИХ МЕСТА
I ЈАВНА РАСВЕТА ВРБАС И НАСЕЉЕНА МЕСТА- КУЦУРА, САВИНО СЕЛО,
РАВНО СЕЛО, ЗМАЈЕВО, БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
Red.br.

Naziv mernog mesta

Okvirna godišnja
potrošnja

1

G.Krkleca - TS "Zanatski centar"

42.750

2

Semafor - Njegoševa-S.Markovića

5.538

3

I.Sekickog BB - MBTS "Solidarnost II"

40.635

4

P.Drapšina BB - STS "P.Drapšina"

23.875

5

Blok S.Kovačevića BB - TS "Novi kvart"

47.685

6

I.L.Ribara BB - JR "I.L.Ribara"

18.023

7

Maršala Tita BB - TS "Benzinska pumpa"

7.580

8

Ţ.Zrenjanina BB - TS "Ţ.Zrenjanina"

27.660

9

B.Tomovića BB - STS "Bude Tomovića"

10

Maršala Tita BB - TS "M.Tita"

33.525

11

P.Drapšina BB - STS "Industrijska"

8.211

12

R.Marjanca BB - MBTS "Omladinska"

48.803

13

P.Boraca iza br. 18 - MBTS "Pozorište"

7.470

14

Kulski put BB - Deo kulskog puta iz TS

43.140

15

Semafor - G.Krkleca-M.Tita

6.446

16

S.Markovića BB - TS "Mile"

5.114

17

P.Boraca BB - ZTS "Palih boraca"

25.410

18

Vinogradska BB - MBTS "Obilićeva"

44.145

19

XXX BB - TS "Kosovska"

19.585

20

Đ.Jakšića-M.Tita - STS "Đura Jakšića"

11.605

21

7. Jula XX - TS "7. Juli"

5.999

22

Maršala Tita BB - STS "M.Tita"

7.273

23

Semafor - Ivana Milutinovića BB

702

24

S.Kovačevića BB - MBTS "Sava
Kovačević"

14.400

25

B.Radičevića BB - TS "B. Radičević"

10.472

26

Vinogradska BB - MBTS "Vinogradska 1"

18.990

0
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27

Ugao Radnička-IĎoški put- STS
"Radnička"

58.815

28

Semafor - G.Krkleca-N.Fronta

6.848

29

VojvoĎanska - Kozaračka - TS
"Kozaračka"

5.051

30

I.L.Ribara BB - TS "I.L.Ribara"

5.072

31

Maršala Tita BB - MBTS "Domaća"

36.240

32

STS "Industrijska" Lenjinova BB

5.978

33

S.Kovačevića BB - ZTS "Novi kvart I"

38.490

34

P.Boraca BB - MBTS "Škola"

40.320

35

Maršala Tita BB - TS "Centar"

62.235

36

Kod prevodnice - TS "Kod prevodnice"

27.345

37

VojvoĎanska BB - STS "VojvoĎanska II"

6.647

38

K.F.Mire - MBTS "Klare Feješ Mire"

48.030

39

B.Tomovića BB - TS "Napredak"

39.315

40

Njegoševa BB - TS "Njegoševa"

27.555

41

Vinogradska BB - STS "Vinogradska 2"

7.750

42

Bačkopoljski put BB - MBTS "Novi most"

21.623

43

Brats.-Jed. BB - TS "Bratstva jedinstva"

28.320

44

Lenjinova BB - TS "Lenjinova"

32.130

45

Durmitorska BB - STS "Durmitorska"

2.615

46

R.Marjanca BB - MBTS "Đure Salaja"

35.715

47

Semafor Ugao D.Bojovića-S.Kovačevića

1.895

48

I.Sekickog BB - "Rekreacioni centar"

69.855

49

Njegoševa BB - MBTS "Figrad"

16.485

50

S.Marinković BB - TS "Sonja Marinković"

13.950

51

Đ.Biljne BB - Preko šlajza na stubu

3.852

52

Maršala Tita BB - TS "Centar"

23.325

53

Brats.-Jed. - MBTS "Nikola Tesla"

54
55

Ugao 29.Nov. i JNA - TS "Jugosl. nar.
armije"
I.Milutinovića BB - MBTS
"I.Milutinovića"

0
27.045
61.740

56

I.L.Ribara - Đ.Biljne - STS "I.L.Ribara"

11.064

57

Kosančić BB - TS "Kosančić"

63.832

58

M.Čobanskog BB - TS "Zodijak"

3.789

59

Beogradska - TS "Beogradska"

8.882
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60

P.Drapšina BB - TS "P.Drapšina"

18.864

61

Prvomajska BB - STS "Ruţica"

6.803

62

Ravnoselski put BB - TS "Ekonomija"

4.455

63

Nikole Merković BB - STS "N. Merković"

5.658

64

P.Šeguljeva - KTS "Most"

31.200

65

P.Šeguljeva BB - TS "Šeguljeva"

20.730

66

Maršala Tita BB - TS "Novo Selo"

22.425

67

Maršala Tita BB - TS "Fa"

9.180

68

I.L.Ribara BB - STS "I.L.Ribara"

4.827

69

Prvomajska BB - TS "Prvomajska"

8.931

70

I.Milutinovića BB - TS "Most"

33.210

71

S.Kovačević i Obilićeva STS"S.Kovačević"

11.038

72

Sarajevska BB - TS "Sarajevska"

12.302

73

Maršala Tita BB - TS "Tešenji"

9.210

74

S.Jovgena - STS "Sivč Jovgena"

27.819

75

Blok 80 - MBTS "Blok 80"

21.671

76

Blok V.Koprivice BB - MBTS
"Zdravstvena"

26.610

77

Kuc.put BB - MBTS "Milivoj"

19.080

78

S.Kovačevića 84 - TS "Poslovnica"

13.590

79

Beogradska BB - MBTS "Blok 45"

9.630

80

Kulski put BB - STS "Kudeljara"

1.542

81

Fruškogorska BB - ZTS "Libra"

48.555

82

I.Milutinovića BB - TS "Slavko"

0

83

G.Krkleca BB - MBTS "G.Krkleca"

37.425

84

Srbobranski put - raskrsnica - "Samostojeći

3.557

85

Grmečka BB - RK "Omladinac"

86

Maršala Tita 83 - Igralište u školskom
dvorištu

0

87

S.Markovića BB - ZTS "Sv. Marković"

33.465

88

S.Markovića 58 - Semafor treptač

1.172

89

P.Mučenika BB - STS "M.Papuge"

13.598

90

Partizanska BB - TS "Partizanska"

30.885

91

XXX - STS "P.Drapšina"

10.280

92

Maršala Tita BB - TS "Mlin"

3.855

431
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93

1.Maja BB - STS "Prvomajska"

7.019

94

Obilićeva BB - STS "Obilićeva"

10.527

95

M.Tita BB - MBTS "Centar"

32.880

96

Kulski put BB -Deo kulskog puta iz TS

23.070

97

I.Sekickog BB - "Solidarnost I"

90.645

98

Bačka BB - MBTS "Ledara"

38.138

99

Blok V.Koprivice ispred broja 10 - TS "V.

1.418

100

I.Sekickog BB - TS "Roko"

20.467

101

I.Milutinovića BB - TS "I.Milutinovića"

17.448

102

Blok 4 Juli BB - MBTS "4 Juli"

20.340

103

M.Čobanskog BB - TS "Blok 21"

30.281

104

M.Čobanskog BB - STS "Milivoj
Čobanski"

19.880

105

Arčibalda Rajsa BB - MBTS "Blok 3"

3.076

106

Vinogradska kosa BB - MBTS "Lovački
dom"

12.308

107

Đ.Biljne BB - STS "Đ.Biljna"

23.247

108

Maršala Tita BB - ZTS "M.Tita"

34.605

109

Ugao 29.Novembra i Sutjeske - TS
"Sutjeska"

24.323

110

B.Tomovića BB - STS "Igralište"

15.059

111

Ţ.Zrenjanina BB - TS "Ţ.Zrenjanina"

15.936

112

Kulski put BB - TS "Kantina"

25.448

113

K.F.Mire - TS "Avis"

38.910

114

Vinogradska BB - ZTS "29. Novembar"

42.825

115

N.Fronta BB - JR kod prevozničke zadruge

23.290

116

Maršala Tita BB - TS "Mlekara"

18.585

117

Semafor - Njegoševa-I.Milutinovića

7.394

118

J.Čmelnika BB - STS "J.Čmelnika"

11.621

119

Lenjinova BB - TS "Igralište"

15.480

120

R.Marjanca BB - TS "R.Marjanca"

15.637

121

Njegoševa BB - STS "Mali central"

30.173

122

S.Markovića BB - TS "Blaţa"

4.415

123

Ugao trg osl. - G.Kostalnika - STS "G.

18.513

124

Kosančić BB - TS "Kosančić" Kosa

21.728

125

Maršala Tita BB - TS "Zagrebačka"

10.829

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.401-1-13/2020. 8/40

126

VojvoĎanska XXX - STS "VojvoĎanska"

16.267

127

7.Jula BB - TS "Logor"

16.773

128

I.L.Ribara BB - TS "Centar"

23.160

129

JNA BB - TS "JNA"

15.600

130

7. Jula BB - STS "7. Juli"

23.807

131

N.Fronta BB - TS "Narodnog Fronta"

36.195

132

Maršala Tita 71 - Ulaz kod bioskopa

661

133

JR STS "Ise Sekickog"

7.076

134

Šlajz BB - LTS "Prevodnica"

34.845

135

Maršala Tita BB - ZTS "Robna kuća"

16.260

136

S.Jovgena BB - TS "Matić"

15.540

137

Blok S.Kovačevića BB - TS "Novi kvart
III"

10.605

138

B.Tomovića BB - MBTS "Bude Tomovića"

26.085

139

Vinogradska 80 - TS "Stara bolnica"

6.161

140

Semafor "Novi most" - Bačkopoljski put
BB

3.817

141

B.Radičevića BB - TS "Branko Radičević"

16.080

142

I.L.Ribara BB - TS "Ive Lole Ribara"

13.770

143

Maršala Tita BB - TS "Njegoševa"

10.872

144

P.Drapšina BB - TS "P.Drapšina"

7.890

145

Semafor - Maršala Tita BB

5.211
Ukupno:

2.901.019

II ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Naziv
1 Novaković Siniša -stan
2 Zgrada opštine
3 Skupština opštine kotlovnica
Sekretarijat za opštu upravu
4 SO

Adresa
Maršala Tita 69
Maršala Tita 89
Maršala Tita 88

Mesto
Vrbas
Vrbas
Vrbas

ED broj
910192101
910000383
910051729

Maršala Tita 88

910050501

5 Poslovni prostor
6 Stadion OFK Vrbas
7 JP za prevoz putnika "Vrbas"
Fiskulturna sala - OŠ "Branko
8 Radičević"

S. Rodića 19
Miletićeva 1
Narodnog Fronta BB

Vrbas
Savino
Selo
Vrbas
Vrbas

Maršala Tita BB

Ravno Selo

890191084
910187124
9116761
87211142

Napon
ski
broj brojila nivo
7675208 ŠPJT
1878 SN
1578 NN
8131373
8634342 NN
530696 ŠPJT
82659 NN
220362 ŠPJT
10630061 NN
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9 Poslovni prostor

Palih boraca 18/B ul.1

10 Pantović Danilo "Mama mia"
11 Butik Jasmina
DOO "Visa" - poslovna
12 zgrada

Maršala Tita 35
Maršala Tita 74

13 Lovački Dom
14 Frizerski salon "Franjo"
Friz. Salon Dame Mijatović
15 Danica
16 "Ghetaldus" optički servis
STR "Planina" - prodavnica
17 obuće
18 SZTR i komision "Nera"
19 ISPD "Kraljica" Cvećara
Opšt. Odbor crvenog krsta
20 Vrbas
21 STR i komision "Euro sport"
22 "Bommbo" SZTR
23 Poslovni prostor
24 Opštinski poslovni prostor
Poslovni prostor - DS (Rmuš
25 Saša)
26 Kričković Trivo - SZR "Ivsa"
Poslovni prostor - Martinović
27 Tanja
28 Sokanović Rade "Tri m"
29 Sokanović Rade "Tri m"
30 Apoteka "Zdravlje plus"
SUR "Polimlje" S. Rodića 33,
31 S.Selo
32 SZR "Darko"
33
34
35
36
37

Menjačnica "Rovac"
Dimić Predrag
"Loto plus" - Đuričić Zvonko
Dedeić Vojimir - Atelje
Poslovni prostor

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mesna kancelarija
Poslovni prostor
Mesna kancelarija
Posl. Prostor - kancelarije
FK "Vrbas" - Gradski stadion
Mesna kancelarija
Zgrada komiteta
Poslovni prostor
Opštinski poslovni prostor
Demokratska stranka Srbije
Eko česma
Poslovni prostor
"Samba" kafa

Vrbas
Savino
Selo
Vrbas

91214199

3705085 ŠPJT

890059242
910054663
910195232

Ive Lole Ribara 35
Maršala Tita 51

Vrbas
Savino
Selo
Vrbas

4169463 ŠPJT
2006851 ŠPJT
6159602
6179504 NN

890016080
910027950

85496 ŠPJT
739854 ŠPJT

Maršala Tita 51
Maršala Tita 63

Vrbas
Vrbas

910002514
910002620

2656994 ŠPJT
749950 ŠPJT

Maršala Tita 65
Maršala Tita 65
Gustava Krkleca 26/C

Vrbas
Vrbas
Vrbas

910027941
910063000
910031132

7566305 ŠPJT
1093837 ŠPJT
7524385 ŠPJT

Maršala Tita 141
Maršala Tita 71
Maršala Tita 75
Maršala Tita 81
Maršala Tita 55

Vrbas
Vrbas
Vrbas
Vrbas
Kucura
Savino
Selo
Vrbas

910001348
910195542
910002689
910202140
830057676

Ivana Milutinovića

S. Rodića 19/A
Danila Bojovića 18
Maršala Tita 75
Maršala Tita 111
Maršala Tita 111
Maršala Tita 77

Vrbas
Vrbas
Vrbas
Vrbas
Savino
Maršala Tita 37/A
Selo
Savino
Slavka Rodića 17
Selo
Savino
Slavka Rodića 19/A
Selo
Petra Šeguljeva 14
Vrbas
Maršala Tita 149
Vrbas
Ise Sekickog 36
Vrbas
Maršala Tita 63
Vrbas
Savino
Maršala Tita 40
Selo
Maršala Tita 81
Vrbas
Ivana Milutinovića 59
Zmajevo
Maršala Tita 87
Vrbas
Sarajevska 1
Vrbas
7. Jula 12
Ravno Selo
Maršala Tita 59
Vrbas
Maršala Tita 71
Vrbas
Maršala Tita 126
Vrbas
Maršala Tita 88
Vrbas
Ive Lole Ribara BB
Ravno Selo
Maršala Tita 69
Vrbas
Ugao M.Tita I.L.Ribara Vrbas

6131529
12738
3480587
10626605
6035025

ŠPJT
ŠPDT
ŠPDT
ŠPJT
ŠPJT

890191190
910036398

6864099 ŠPJT
1468686 ŠPJT

910055520
910003111
910003120
910201585

6010633
1786934
1777177
2288945

ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT

890005520

530874 ŠPJT

890055069

5502372 ŠPJT

890056723
910063026
910046423
910052997
910210592

4797544
6648733
3081855
6101188
125536

890050547
910058448
920050514
910025027
910002913
870050530
910002530
910064022
910003979
910067641
870217116
910217120
910184508

6234880
1824212
806989
304508
1578525
155471
554777
593051
2308628
271129
167137
169852
207801684
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ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPJT
ŠPDT
ŠPJT

51 Fontana

Trg Nikole Pašića BB

Vrbas

910180790

52 Bunar "Ţuta voda"
Poslovni prostor-Vlahović
53 Ţeljko

Vinogradska BB

Vrbas

910194708

TC Bazar, Lokal 18

Vrbas

910182742

54 Crpna stanica

7. jula BB

Vrbas

910199300

55 CPPOV

Bačkopoljski put BB

Vrbas

910217619

56 Crpna stanica

Lenjinova bb

57 Crpna stanica

Maše Jelića bb

Zmajevo
Bačko
Dobro
Polje

58 Crpna stanica

Ivo Lole Ribara

Ravno Selo

59 Semafor

Maršala Tita BB

Ravno Selo

Palih Boraca

Vrbas

8 Marta 43
Ispred M.Tita 111
Josifa Pančića 2 stan br
3
Prvomajska br 41

Vrbas
Vrbas

60

Udruţenje za pomoć MNRO

61 Poslovni prostor
62 Kiosk
63 Stan
64 Zgrada trgovine

Vrbas
Ravno Selo

84
280285
207801586
90
207802083
71
210802142
01

Јед.цена

Активна енергија ВТ

kWh

Активна енергија НТ

kWh

Једнотарифна потрошња ЈТ/ДУТ

kWh

ŠPDT
ŠPDT
ŠPDT
SN

157994
401448526
920223523 6
ŠPDT
401448527
810223513 4
401448528
870223507 2
401465159
870224775 0
401475393
910054051 7
091020302
0
21227738
091022971
4
8710783

Б) Табела планиране годишње потрошње по категoрији потрошње
Тарифни став

JO

Планирана год.потрошња
1.136.704
390.418
680
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ŠPDT
ŠPDT

ŠPDT
ŠPDT
ŠPDT
ŠPDT
ŠPDT

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке: Лиценцу за трговину електричном енергијом на
тржишту електричне енергије издату од стране Агенције за енергитику и
потврду Агенције да је та лиценца важећа.(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

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) Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то да понуђач у
задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
2) Да располаже неопходним пословним капацитетом и то да је у претходне
три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
Управе за јавне набавке обавио минимум једну трансакцију (снабдевање)
електричне енергије.

Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у
држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским
или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе, а
наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства.
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Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама,
а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог
позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року
који одреди наручилац.
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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача и проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу. Назив подизвођача ће
бити наведен у уговору. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за
извршење обавеза из поступка јавне набавке односно за извршење
уговорених обавеза без обзира на број подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду пред наручиоцем и који ће заступати групу понуђача
пред наручиоцем и;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције,односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седише
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана
казна или казна затвора до 10 и 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за
која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,криви
чно дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
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односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Лиценца за трговину електричном
енергијом на тржишту електричне енергије издату од стране Агенције за енергитику и
потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа, коју понуђач доставља у виду
неоверене копије. Потврда мора бити важећа – Издата након објављивања позива
за подношење понуда.
5)
Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Да поседује неопходан финанасијски капацитет
Доказ: Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који
претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
није био неликвидан.
2) Да поседује неопходан пословни капацитет
Доказ: Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач у периоду од
претходне три године од дана објављивања Позива за подношење понуда обавио
минимум једну трансакцију електричне енергије прихваћену од стране оператора
система.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски
језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судск
ог тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа Врбас, ул. Маршала Тита бр.89, 21460
Врбас, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – електрична енергија за
потпуно снабдевање и јавног осветљења, ЈН бр.401-1-13/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
06.07.2020. године до 10,30 часова.
Отварање понуда ће се обављати 06.07.2020 године у 11:00 часова, у згради
Општинске управе Врбас, ул. М.Тита 89. 1. Спрат, мала сала
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.
Понуда поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова,
мора да садржи:
Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
 Образац понуде
 Образац структуре цене
 Модел уговора
 Образац изјаве о независној понуди
 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН
Средство финансијског обезбеђења: меницу за озбиљност понуде
Изјаву да ће понуђач, у складу са одредбама Закона о енергетици,
закључити уговоре о
балансној
одговорности
и
приступу систему
–
дату на начин како је дефинисано у одељку VI тачка 9.4
конкурсне документације
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У случају заједничке понуде Споразум о заједничкој понуди.
3.ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Врбас,ул.
Маршала Тита бр.89 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра– електрична енергија за потпуно снабдевање
и јавног осветљења, ЈН бр.401-1-13/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра– електрична енергија за потпуно снабдевање
и јавног осветљења, ЈН бр.401-1-13/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра– електрична енергија за потпуно снабдевање
и јавног осветљења, ЈН бр.401-1-13/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра– електрична електрична енергија за
потпуно снабдевање и јавног осветљења, ЈН бр.401-1-13/2020- 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 Опис послова сваког од понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се врштити у року који не може бити краћи од 8 дана, не дужи од 45 дана од
пријема исправне фактуре који ће обухватити утрошену електричну енергију као и
трошкове приступа и преноса електричне енергије, као и накнаду за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије и остале зависне трошкове.
Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру јединственог рачуна фактурисати наручиоцу
сваког месеца, на основу обрачунских величина на местима примопредаје наручиоца уз
примену ценовника из Уредбе о начину и условима одређивања уједначених цена
приступа дистрибутивном систему (Службени гласнику РС“ бр. 113).
Фактуру (рачун) испоставља добављач на основу документа којим наручилац и
добављач (односно купац и снабдевач) потврђују испоручене количине електричне
енергије.
Плаћање се врши на рачун добављача (Снабдевача).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке електричне енергије:
Место испоруке су мерна места наручица (купца) прикључена на дистрибутивни систем.
Табеларни преглед мерних места по наручиоцима приказан је у оквиру поглавља IV
Техничка документација и планови.
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Период испоруке je годину дана од ступања уговора на снагу, у складу са Правилима о
промени снабдевача („Службени гласник РС бр. 93/2012) до закључења уговора о јавној
набавци за 2018. годину од 00:00 до 24:00.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 188.
Закона о енергетици /“Сл.глсник РС бр.145/14“/
Чланом 188. Закона о енергетици је прописано да када је закључен уговор о
продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања снабдевач, односно
јавни снабдевач дужан је 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 на свом меморандуму, 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 са
чланом 188.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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима без пдв-а.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
У цену из става 1. нису урачунати регулисани трошкови приступа и коришћења система
за дистрибуцију електричне енергије, као и трошкови накнаде за подстицај
повлашћених произвођача ел.енергије.
Наведене трошкове Добављач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког
месеца, на основу обрачунских величина за места 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''.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде, а за пореске обавезе на локалном нивоу у Општинској управи
Врбас – Одељење за локалне јавне приходе.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Сваки понуђач је дужан да у понуди достави:
1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења
менице је најмање 40 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није
закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико
понуђач не достави меницу за озбиљност понуде понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Средство обезбеђења - меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује
да на дан закључења уговора, преда сваком
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 5% од укупне
вредности уговора, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дуже 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.
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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.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који
су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр.89, електронске поште на e-mail
javne.nabavke@vrbas.net или факсом на број 021/705-990 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.401-1-13/2020.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац 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.
16.
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“ .
Наручилац ће у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12, 14/15 и 68/2015) приликом примене критеријума најниже понуђене
цене, у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и
понуде понуђача који нуде добра страног порекла, изабрати понуду понуђача који нуди
добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у
односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуде добра страног порекла. Сходно
Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег
порекла („Сл.гласник РС“ број 33/2013) доказ о домаћем пореклу добара се доставља уз
понуду. Доказ издаје Привредна комора Србије на писани захтев подносиоца у складу
са прописима којима се уређује царински систем.
17. 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
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити
уговор понуђачу који понуди дужи рок плаћања.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XI конкурсне документације).
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који 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 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 email javne.nabavke@vrbas.net факсом на број 021/705-990 или препорученом пошиљком
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 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
и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 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 10
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;
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. ЗЈН;
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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 – 120.000,00 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; Општинска управа Врбас; јавна набавка број 401-1-13/2020;
(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
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
22. ИЗМЕНА УГОВОРА
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке, да повећа обим добара који су предмет уговора, ако је то повећање последица
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околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ
закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима
добара не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.
Ако вредност повећаног обима добара прелази прописане лимите, повећање
обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка
јавне набавке.
Наручилац ће у случају измене уговорених мерних места, додавање нових или
гашење постојећих извршити измену уговора у складуса чл. 115 Закона о јавним
набавкама.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број 401-114/2018 – електрична енергија за потпуно снабдевање
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
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2) 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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће
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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.
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: добра – електрична енергија за потпуно
снабдевање
СПЕЦИФИКАЦИЈА јавна расвета и објекти јавне намене :
Тарифни став

Јед.мере

Планирана
год.потрошња

1
Једнотарифна
потрошња ЈТ/ДУТ
(јавна расвета)
Једнотарифна
потрошња ЈТ/ДУТ
(објекти)
Активна енергија ВТ

2
kWh

3
2.901.019

kWh

680

kWh

1.136.704

Активна енергија НТ

kWh

390.418

Јединична цена
без пдв-а по kWh
4

Укупна цена без
пдв-а
(3х4)
5

Укупно
ПДВ
Укупно са пдв-ом
+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина)
+ трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада)
+ ПДВ

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици.
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије
за испоручену електричну енергију које Оператер дистрибутивног система обрачунава
Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских
величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије на коју је дата сагласност Агенције за
енергетику Републике Србије.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним
Правилима о раду преносног система, односно Правилима о раду дистрибутивног
система Републике Србије.
Рок и начин плаћања: Плаћање ће се вршити у року не краћем од 8 дана, и не дужем
од 45 дана, за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач
(снабдевач) на основу докумената којим потврђују испоручене количине електричне
енергије.
Место и начин испоруке: Мерна места наручилаца прикључена на дистрибутивни
систем приказана у Табелама приказа мерних места.
Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда.
Датум

Понуђач
М. П.

_______________________

________________________
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ
Закључен између:
1. ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС, ул. Маршала Тита бр.89, матични број 08285071,
ПИБ 100636230 текући рачун отворен код Управе за трезор, коју заступа начелник
Општинске управе Врбас Ивана Крезовић са једне стране (у даљем тексту: Наручилац),
и
2. ____________________________________ са седиштем у ____________, улица
______________бр._______, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући
рачун ___________________________које заступа _______________________________,
(у даљем тексту: понуђач - Снабдевач), са друге стране.
Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда
са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
1.________________________________________________ (попуњава понуђач)
2.________________________________________________ (попуњава понуђач)
Уколико је друга уговорна страна понуђач-добављач група понуђача (заједничка
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан ___________________________________________________________
2.члан ___________________________________________________________
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је наручилац, на основу члана 32 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке електричне
енергије са потпуним снабдевањем (јавна набавка бр. 401-1-13/2020)
- Да је понуђач доставио понуду број _______, од_________ дана _________2020.
године, заведену код наручиоца под бројем _(попуњава наручилац) од (попуњава
наручилац)
- Да је наручилац донео одлуку о додели уговора бр. (попуњава наручилац) од
(попуњава наручилац).
Предмет уговора
Члан 1.
Овим уговором Уговорне стране 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 овим Уговором, а у складу са
конкурсном
документацијом
и
понудом
снабдевача
бр.___________
од
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____________године, а у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским
прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу;
Период испоруке: Годину дана, односно од ступања уговора на снагу (у складу са
Правилима о промени снабдевача ) до закључења уговора о јавној набавци за 2021.
годину) од 00:00 до 24:00;
Количина енергије: на основу остварене потрошње наручиоца;
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем, ниском напону и широка
потрошња у складу са постојећим ознакама ЕД из табела конкурсне документације.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у
складу са Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду
преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 ).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о
раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл.
гласник РС'' бр. 3/12), Правилима о раду дистрибутивног система иУредбом о условима
испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Цена електричне енергије
Члан 3.
Цена за испоручену електричну енергију износи:
- за Вишу тарифу ________________ динара за један kWh
- за Нижу тарифу ________________ динара за један kWh
- за Једнотарифну потрошњу (јавна расвета)______________ динара за један kWh.
- за Једнотарифну потрошњу (објекти јавне намене)______________ динара за
један kWh.
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по
наведеној цени, а према стварно испорученој количини електричне енергије за
обрачунски период.
Укупна уговорена вредност износи_______________________ динара без пдв-а односно
__________________динара са пдв-ом. Наручилац није у обавези да реализује
целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати са стварном потрошњом.
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Цена је фиксна за уговорени период.
У цену из става 1. 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 произвођач
а електричне енергије.
Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
Наручиоцу
сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје
наручиоца, уз примену Одлуке о цени приступа систему за пренос електричне
енергије и Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, а у
складу са методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''.
Снабдевач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате
електричне
енергије,
трошкове
приступа
и коришћења система за
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођа
електричне енергије и обрачунати ПДВ.
Oбавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализована највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена за наредну 2021. годину.
Место испоруке
Члан 4.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем , ниском напону и широкој
потрошњи у складу са ознакама ЕД из табеле конкурсне документације.
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :
-Уговор о приступу систему са оператором система за места примопредаје наручиоца
наведена у конкурсној документацији.
-Уговор о балансној одговорности за места примопредаје наручиоца који закључује
са оператором преносног система.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 5.
Снабдевач ће на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине
остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора
преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје наручиоцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга,
као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из
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члана 195. Закона о енергетици.
Снабдевач рачун доставља поштом.
Средства обезбеђења
Члан 6.
Снабдевач је дужан да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана
закључења уговора, достави наручиоцу средство обезбеђења меницу за добро извршење посла, регистровану у Рестру НБС, ОП образац у менично
овлашћење на износ од 5% укупне вредности уговора која мора бити
безусловна, платива на први позив.
Меница за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана дуже од
дана
када истиче рок за извршење уговорне обавезе.
Достављена меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац
промењену месну надлежност за решавање спорова.

или

Услови и начин плаћања преузете електричне енергије
Члан 7.
Плаћање ће се вршити у року не краћем од 8 дана, и не дужем од 45 дана, за испоручене
количине електричне енергије коју испоставља добављач (снабдевач) на основу
докумената којим потврђују испоручене количине електричне енергије.
У случају да наручилац не плати рачун у року из става 1 , дужан је да Снабдевачу , за
период доцње плати и затезну камату прописану законом.
Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писаним
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан
износ цене за преузету електричну енергију.
Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
Члан 8.
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од
дана пријема рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора. У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће
исправке рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
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У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система, и
дати документ биће саставни део рачуна.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 9.
Наручилац ће наплатити меницу за добро изршење посла у случају да Снабдевач
не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 2. овог
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.
Резервно снабдевање
Члан 10.
Наручилац има право на резервно снабдевање у складу са одредбама чл. 192. до 194.
Закона о енергетици („Сл.гласник РС бр. 145/2014“).
Виша сила
Члан 11.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине
електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који
имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји
и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају
извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и
оператора система донети у складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања
сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе
уколико се њено трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради
ублажавања последица више силе.
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују
се санкције за неизвршење уговрних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није
ноторна чињеница.
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У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају
своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно
одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша
сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем
(препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом) обавести другу уговорну страну.
Раскид уговора
Члан 12.
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о
облигационим односима.
Решавање спорова
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора
или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд.
Ступање уговора на снагу
Члан 14.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и
преда средство обезбеђења из члана 6. овог Уговора.
Уговор се закључује за период од годину дана, односно до окончања поступка јавне
набавке за снабдевање електричном енергијом за наредну буџетску 2020. годину.
Завршне одредбе
Члан 15.
Наручилац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Наручиоца на рачун,
упозорење или друго писмено Снабдевача, које се односи на овај уговорни однос сматра
уредном, уколико је Снабдевач исте доставио на адресу наведену у овом Уговору.
Члан 16.
Прилози и саставни део Уговора су:
- Прилог 1.- Понуда снабдевача бр._________ од _______________ године.
- Прилог 2.-Табела приказа мерних места
Члан 17.
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и
подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске
делатноси и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.
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Члан 18.
Наручилац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће
бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за
извршавање овог уговора.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за сваку
Уговорну страну.

За наручиоаца

За снабдевача
м.п.

м.п.

начелник Општинске управе Врбас
Ивана Крезовић
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

А)
Трошкови електричне енергије које има понуђач (снабдевач)
Јединична цена за активну
енергију

Јединична цена без ПДВ-а

Јединична цена са ПДВ-ом

цена за Високу тарифу
РСД /kWh
цена за Ниску тарифу
РСД /kWh
Цена за једнотарифну
потрошњу – објекти јавне
намене
РСД /kWh
Цена за једнотарифну
потрошњу – јавна расвета
РСД /kWh
Б)
Трошкови који припадају оператору система и који су регулисани Одлукама на
које сагласност даје Агенција за енергетику РС:




Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије важећи у време
подношења понуде
Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије важећи у
време подношења понуде
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије

Напомена: понуђач треба да понуди јединичну цену за Високу тарифу, Ниску тарифу и
једнотарифну потрошњу исказану са пдв-ом и без пдв-а, као остале трошкове увоза,
царине, преноса и сл.

МЕСТО И ДАТУМ
___________________

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], 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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добра – електрична енергија јавне расвете ЈН бр. 401-1-13/2020
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис 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. 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.
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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ
Понуђач....................................................................................[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке добра – електрична енергија за потпуно снабдевање ЈН бр.
401-1-13/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ XIII
МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

Менично писмо - овлашћење - за озбиљност понуде
На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6 Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИКА
___________________________ (унети одговарајуће податке
МБ:
__________________________ дужника - издаваоца менице)
ПИБ:
__________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН __________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
-за корисника бланко сопствене меницеНАРУЧИЛАЦ: Општинска управа Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89 (у даљем тексту
Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да
предату меницу број (
) може попунити у износу од
_____________
( ____________________ динара), као гаранцију за озбиљност
понуде са роком важности 40 дана од дана завршетка јавног отварања понуда.
Овлашћујемо Повериоца да попуни
меницу
за
наплату
на
износ
од
_____________________ ( ___________________________
динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са
важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника
(унети одговарајуће податке дужника - издаваоца менице-назив, место и адресу) код
банака, а у корист Повериоца Општинска управа Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуна да наплату плаћање изврше на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета
у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора
на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране
дужника. Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за
заступање Дужника
________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је
1 (један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.
Издавалац менице
_______________________
(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)
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