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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 197 од 18.01.2018.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 198 од 18.01.2018. године,
припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара ЈНМВ
1/2018 за набавку електричне енергије за потпуно снабдевање.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Комуналац“ Лесковац
Адреса: ул. Јужноморавских бригада бр. 100
Факс: 016/243-240
е-mail: komunalac@gradleskovac.org
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности , у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/2018 је набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем,
ознака из општег речника набавке -09310000
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Комисија за јавну набавку ЈНМВ 1/2018
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите
и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се
благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних
набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама,
допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63.
став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) дужан да
све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки. У
складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на
порталу јавних набавки.
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2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1/2018 је набавка електричне енергије са потпуним
снабдевањем.
Квалитет:
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије морају бити у складу са
Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног
система (''Сл.гласник РС'' број 3/2012). Испорука електричне енергије се врши у складу са
Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл.гласник РС'' бр.120/2012), 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 и Уредбом о
условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Процена оквирних потреба наручиоца је извршена на основу остварене потрошње у
претходних 12 месеци.
Место испоруке:
Мерна места купца (Наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње - широка потрошња и ниски напон, као и сва нова мерна места Купца прикључена
на дистрибутивни систем након закључења уговора. Списак мерних места дат је у
конкурсној документацији.
Период испоруке:
12 месеци почев од дана окончања законске процедуре очитавања стања на бројилима
купца, сваког дана у времену од 00:00 до 24:00 часа за сво време трајања уговора.
Цена:
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу, у складу са
Законом о енергетици.
У цену добара урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови услуге
приступа и коришћења преносног система, накнаде за подстицај обновљених извора енергије
и порез на додату вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике
Србије на основу рачуна који испоставља Продавац.
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.
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 141.
став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
-Уговор о приступу систему са оператором система, на који је објекат крајњег купца
прикључен и
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
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Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. Уколико две или
више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде, тј. дужи рок плаћања односно
понуда која је прва приспела.
2. Припрема понуде
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр 124/12,
14/15, 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом за јавну набавку
1/2018. Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.
Заинтересовано лице може, у складу са ЗЈН, у писаном облику тражити од Наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуда. Комуникација у вези са додатним информацијама,
појашњењима и одговорима врши се на начин одређен Чланом 20. Закона о јавним
набавкама.
3.Подаци о начину, месту и року за подношење понуда
Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или непосредно на адресу ЈКП
„Комуналац“, ул. Јужноморавских бригада бр.100, 16000 Лесковац, са назнаком “ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуде се достављају у затвореној
коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може тврдити
да се први пут отвара. Понуде се достављају сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова.
Крајњи рок за доставу понуда је 31.01.2018. године до 11:00 часова. Понуде које стигну
после наведеног рока сматраће се неблаговременим, неће се отварати, и по окончању
поступка отварања понуда биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета
неблаговремено.
4.Место, дан и сат отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се дана 31.01.2018. године, у 11:30 часова, у просторијама
ЈКП „Комуналац“, ул. Јужноморавских бригада бр.100, 16000 Лесковац. Представници
понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уколико пре почетка отварања
понуда Комисији за јавну набавку доставе Овлашћење за учествовање у поступку отварања
понуда.
5.Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама.

3.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије морају бити у складу са Правилима о
раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система
(''Сл.гласник РС'' број 3/2012). Испорука електричне енергије се врши у складу са
Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл.гласник РС'' 120/2012), Правилима о
раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система
(''Сл.гласник РС'' бр.3/201), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о
условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Процена оквирних потреба наручиоца је извршена на основу остварене потрошње у
претходних 12 месеци.
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Табела са списком мерних места Наручиоца
Категорија = широка потрошња
Р.
бр.

Објекат

Тип

Опис

врста снабдевања = комерцијално снабдевање
ЕД број
Број бројила

Обрачунска
снага

Потрошња на
годишњем нивоу
Kwh

1

Црпна станица на
Стопањском путу

66-5470000719-6
једнотарифно

ЈТ

Лесковац
2

Просторије

Комерцијално

комуналца

двотарифно

Лесковац
3

4
5
6
7

ВТ

5654

25090
17,25

МТ

115164

ВТ

66-5470098717-4

Комерцијално

Лесковац

двотарифно

МТ

205770

Капела
Лесковац

Једнотарифно

ЈТ

66-5470007034-3

10356
18344
17,25
0
17,25

935

17,25

15488

17,25

3875

60

55637

154999

Наплатни шалтер

66-547004566-7

Лесковац

Једнотарифно

ЈТ

Јавни ВЦ
Лесковац

Једнотарифно

ЈТ

1960761
66-5470005279-5

Радионица

6158073
66-5470026856-9

Комерцијално
двотарифно

ВТ
МТ

Гвожђара Бисера
Тодоровић

71379

18422

66-1360019530-5
Једнотарифно

ЈТ

Вучје
9

66-5470003756-7

Пословне
просторије

Агросервиса
Лесковац
8

17,25
3446624

5,75

968

5,75

7043

2227874

Купатило
Вучје

Једнотарифно

ЈТ

66-1360096799-0
30
3748997

10

Продавница бр. 22
Вучје

Комерцијално
двотарифно

11

Локал на зеленој
пијаци

Комерцијално
двотарифно

Вучје

ВТ

66-1360019530-5

МТ

264661

ВТ

66-1360019549-0
30

МТ

УКУПНО

17,25

1604
9953

17,25
5516

ВТ

111.850

МТ

35.898

ЈТ

33.963

С В Е Г А:
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264690

2790

181.711

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
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, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - Лиценца за
снабдевање електричном енергијом коју издаје Агенција за енергетику Републике
Србије.
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).

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услови из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ за ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ за ПРАВНА ЛИЦА
1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично 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, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
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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;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства
финасија 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;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе
понуђача.
4) Услов из чл.75. став 1. тачка 5. Доказ:- Лиценца за снабдевање електричном енергијом
коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије, која се доставља у виду фотокопије.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве дат је на страни 28 конкурсне документације). 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 обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве (Образац изјаве понуђача дат је у прилогу - стр. 20), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
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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.
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.
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.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ______________________________________________________ у поступку јавне
набавке мале вредности ЈНМВ 1/2018 за набавку електричне енергије, наручиоца ЈКП
„Комуналац“ Лесковац, испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4) Понуђач поседује лиценцу за снабдевање електричном енергијом;
5) Понуђач није био неликвидан у периоду од 6 месеци пре објављивања позива за
подношење понуда.

Место:________________________
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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач ___________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности ЈНМВ 1/2018 за набавку електричне енергије, наручиоца ЈКП
„Комуналац“ Лесковац, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:____________________
Датум:___________________

Подизвођач
М.П.

___________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Образац копирати у потребном броју
примерака.
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда коју подноси Понуђач, као и сва пратећа преписка и документи између Понуђача
и Наручиоца, биће писани на српском језику.
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.
Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или непосредно на адресу ЈКП
„Комуналац“, ул. Јужноморавских бригада бр. 100, 16000 Лесковац, са назнаком “ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БР. 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. На
полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
Понуде се достављају сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова. Крајњи рок за доставу
понуда је 31.01.2018. године до 11:00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока
сматраће се неблаговременим, неће се отварати, и по окончању поступка отварања понуда
биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
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.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах по истеку рока за подношење понуда дана
31.01.2018. године у 11:30 часова на адреси наручиоца ЈКП“Комуналац“ ул.
Јужноморавских бригада бр.100 у Лесковцу у присуству чланова комисије за предметну
јавну набавку.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати представници понуђача који пре почетка
отварања понуда предају Комисији уредна писмена овлашћења.
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:
-Доказе о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама
-ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА (страна 20 конкурсне документације и страна 21 ако се
подноси понуда са подизвођачем)
- Копију Лиценце за снабдевање електричном енергијом.
-Попуњене, потписане и оверене образце из конкурсне документације.
-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 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће
одмах по потписивању уговора закључити:
-Уговор о приступу систему са оператором система, на који је објекат крајњег купца
прикључен и
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу, у складу са Законом о

Страница 12 од 31

енергетици.
Уколико достављена понуда не садржи све захтеване податке или иста не одговара
конкурсној документацији у сваком погледу, не садржи сву тражену документацију,
попуњене оригиналне обрасце, прилоге и споразум (ако понуду доставља група понуђача)
или није у складу са чланом 3. став 32. и став 33. ЗЈН– таква понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра
неприхватљивом.
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмиcлен.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца
који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о
независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка бр. 1/2018 није обликована у партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
Уколико Понуђач достави понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена као
неисправна.
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 ЈКП „Комуналац“, ул.
Јужноморавских бригада бр.100, 16000 Лесковац, са назнаком:
„Измена/допуна/опозив/(навести одговарајуће) понуде за јавну набавку добара бр.
Ј Н М В 1 / 2 0 1 8 – 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

Страница 13 од 31

понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
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.
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 конкурсној документацији, 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:
•члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
•понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
•понуђачу који ће издати рачун,
•рачуну на који ће бити извршено плаћање,
•обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
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понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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
Рок плаћања не може бити краћи од 20 дана ни дужи од 45 дана од настанка ДПО.
9.2. Захтев у погледу испоруке
Период испоруке:
12 месеци почев од дана окончања законске процедуре очитавања стања на бројилима
купца, сваког дана у времену од 00:00 до 24:00 часа за сво време трајања уговора.
Место испоруке:
Мерна места купца (Наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње - широка потрошња и ниски напон, као и сва нова мерна места Купца прикључена
на дистрибутивни систем након закључења уговора. Списак мерних места дат је у
конкурсној документацији.
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.
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
141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
-Уговор о приступу систему са оператором система, на који је објекат крајњег купца
прикључен и
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу, у складу са
Законом о енергетици.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неисправна.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу, у складу са
Законом о енергетици.
У цену добара урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови услуге
приступа и коришћења преносног система, накнаде за подстицај обновљених извора енергије
и порез на додату вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике
Србије на основу рачуна који испоставља Продавац.
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.
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.
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. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ул.
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Jужноморавских бригада бр.100, 16000 Лесковац, електронске поште на e-mail:
komunalac@gradleskovac.org 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.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1/2018.“
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.
Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки како би благовремено били
обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је
наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15, 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације
објави на Порталу јавних набавки . У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним
набавкама, наручилац ће, додатне информације или
појашњења у
вези
са
припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки .

14. 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.
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15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од
15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОНУДА ИМА НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКУ
ЦЕНУ
Уколико нека од достављених понуда по оцени Комисије, има неуобичајену ниску
цену, сагласно члану 57. Закона о јавним набавкама, затражиће се писано образложење за
анализу исте. У случају да извршена анализа датог образложења не потврди оправданост
понуђене цене, предметна понуда може бити одбије. У случају да у достављеној понуди није
назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно
Закону о јавним набавкама да је иста дата без пореза.
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 на страни 20).

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. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ
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Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без
обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.
21.

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко
других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у ком
случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале
понуду и печатом Понуђача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као
релевантну цену по јединици мере.
Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен
словима сматраће се тачним;
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.
Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене,
износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неиспарвну.
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Захтев за
заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева
за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Подносилац
захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,оо динара
(број жиро рачуна је: 840-30678845-06, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет
Републике Србије).
23. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису
испуњени услови за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним
набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. 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.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности Електрична
енергија ЈНМВ 1/2018
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

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.

Датум________________________
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м.п.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица

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

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.

Датум________________________
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м.п.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ

1)

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

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.

Датум________________________
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м.п.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица

ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ: Електрична енергија – укупно 181.711

kWh

Табела I

Тарифни став
1.

2.

Двотарифни

Једнотарифни

Јединица
мере
kWh

Количина
111.850

Вт

kWh

35.898

Нт

kWh

33.963

Цена по јед.
мере без ПДВ-а

Укупно цена без
ПДВ-а

Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ 20%
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања
Рок важења понуде (не мање од 30 дана)

_____ дана

Табела II
СТРУКТУРА ЦЕНЕ

УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ ( % )

Добро
Остало

СВЕГА:

100 %

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки
посебно и проценат којим утиче на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да
износи 100 %
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Датум
Понуђач
_____________________
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МП

_____________________

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

УКУПНО:

НАПОМЕНА:
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 узорака или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца
и
трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015, 68/2015) и чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. Гласник РС“, бр. 29/2013)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ даје:
(назив понуђача)
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара ЈНМВ 1/2018, наручиоца ЈКП „Комуналац“ Лесковац, ул.
Јужноморавских бригада бр. 100, Лесковац, поднео без договора са другим понуђачем или
заинтересовним лицима.

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 копирана у потребном броју
примерка и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ИЗЈАВА
да је понуђач испунио обавезе које произилазе из прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине

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

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________________________________
(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара бр. ЈНМВ 1/2018, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.

Датум

Понуђач,
МП

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити к о п и р а н а у
п о т р е б н о м б р о ј у п р и м е р а к а и потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
1. ЈКП „Комуналац“, ул. Јужноморавских бригада бр. 100 , 16000 Лесковац, ПИБ: 100545204,
матични број: 07204787, коју заступа директор Владимир Синадиновић, дипл.ецц ( у даљем
тексту: Купац) и
2.________________________________________ са седиштем у_________________________
улица_____________________________________, ПИБ________________, матични број
_______________, бр. текућег рачуна _________________________________ код банке
________________________________, кога заступа ________________________________, (у
даљем тексту: Продавац)
у даљем тексту заједно названи: Уговорне стране
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Купац спровео поступак Јавнe набавкe број 1/2018, према конкурсној документацији
(у даљем тексту: Конкурсна документација), која је саставни део овог Уговора,
- да је Продавац доставио прихватљиву понуду, заведену под бројем (попуњава Купац) од
(попуњава Купац ) године (у даљем тексту: Понуда), евидентирану код Купца под бројем:
________од ________ године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и
Конкурсне документације,
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора бр. (попуњава Купац) од (попуњава Купац),
којом је изабрао понуду Продавца из претходне алинеје овог члана као најповољнију.
I

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
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 бр. 1/2018, овим Уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе
по основу продаје електричне енергије.
Уговор је додељен по спроведеном поступку, а на основу усвојене понуде Продавца бр.
___________ од ___________ године, евидентирану код Купца под бројем (попуњава Купац)
од (попуњава Купац) године, која чини саставни део Уговора.
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 бр. ЈНМВ 1/2018, овим уговором и понудом
Продавца бр. _________ од _________ године евидентирану код Купца под бројем: (попуњава
Купац) од (попуњава Купац) године.
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:
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 Врста продаје: стална и гарантована;
 Период испоруке: 12 месеци почев од дана окончања законске процедуре очитавања
стања на бројилима купца, сваког дана у времену од 00:00 до 24:00 часа за све време
трајања уговора.
 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,
Места примопредаје: Мерна места купца (Наручиоца) прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње - широка потрошња и ниски напон, као и сва нова мерна
места Купца прикључена на дистрибутивни систем након закључења уговора. Списак
мерних места дат је у конкурсној документацији.
Продавац је дужан да закључи и Купцу достави:
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 преносног система.
Цена електричне енергије.
Члан 3.
Купац се обавезује да плати Продавцу, за један kWh испоручене електричне енергије двотарифни став Вт износ од _______________ динара, Нт износ од ______________
динара и једнотарифни став износ од ______________ динара.
Цена из става 1 овог члана је фиксна.
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по
наведеним ценама из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини електричне
енергије за обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања, а под
условима утврђеним овим уговором.
Купац ће Продавцу платити испоручену електричну енергију заједно са трошковима
балансирања по уговореној цени из става 1. овог члана.
У цену из става 1. и 2. овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати
трошкови услуге приступа и коришћења преносног система, накнаде за подстицај
обновљених извора енергије и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у
складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац. Акциза
за утрошену електричну енергију није урачуната.
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.
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Обрачун и начин плаћања
Члан 5.
Продавац ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца факсом или електронском
поштом доставити податке о продатој количини електричне енергије за претходни месец
(документ о усаглашавању), и исти мора бити саставни део рачуна.
Купац је дужан да потписан и оверен документ о усаглашавању, путем факса или
електронском поштом врати Продавцу.
Уколико Купац у року од два дана не врати Продавцу оверен и потписан документ о
усаглашавању сматраће се да је сагласан са његовом садржином.
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.
Након потписивања документа о усаглашавању, односно прихватања података оператора
и испостављања рачуна, додатни обрачуни (корекције) већ фактурисаних величина нису
могуће, изузев ако нису условљене Законом.
Члан 6.
Продавац, на основу документа о усаглашавању и прописа Републике Србије који се
односе на трошкове приступа и коришћења преносног 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 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.
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 ________ 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'' бр. 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.
Неизвршење уговорених обавеза
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Члан 8.
Купац ће наплатити бланко сопствену 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 9.
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 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, трајање уговора се продужава до коначне испоруке уговорене количине електричне
енергије о чему се уговорне стране обавезују да сачине писани анекс овог уговора.
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 месно надлежни Привредни суд по закону Републике Србије 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.
Измене и допуне

Страница 30 од 31

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) истоветна
задржава по 2 (два) примерка.

ПРОДАВАЦ
_____________________
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примерака од којих свака страна

КУПАЦ
_______________________

