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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“
број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон ), члана 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова ( „Службени гласник РС“, број 86/15 ),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: IV-404-1/2019-30, од 31.
јануара 2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број:
IV-404-1/2019-31 од 31. јануара 2019. године, припремљена је
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1.

Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ број 16, БАЧКА ПАЛАНКА
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs
1.2.

Подаци о врсти поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка добара, број ЈН 04/2019, спроводи се у отвореном
поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.
1.3.

Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра - електрична енергија за јавну расвету и
семафоре, за период од 12 месеци од дана потписивања уговора, у свему по
опису, сходно поступку и условима одређеним у овој конкурсној документацији.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
Предметну јавну набавку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки,
на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа и на интернет
страници наручиоца.
1.4.

Контакт ( лице или служба)

Контакт лице: Комисија за јавне набавке, телефон 021-2101-174.
Факс: 021/6045-587 или email: jnabavke@backapalanka.org.rs, у времену од
7,00-15,00 часова.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка добара, број 04/2019 - Набавка електричне енергије за
јавну расвету и семафоре.
Ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.
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3. ВРСТА И ОПИС ДОБАРА, ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ, ВРСТА ПРОДАЈЕ,
КАПАЦИТЕТ, ПЕРИОД И МЕСТО ИСПОРУКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
1. Врста и количина добара
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).
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).
2. Врста продаје:
Стална и гарантована.
3. Техничке карактеристике
У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл.гласник РС'' бр.
120/2012 и 120/2014).
4. Квалитет добара:
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са:
- Правилима о раду преносног система и изменама и допунама
Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2014),
- Правилима о раду дистрибутивног система и
- Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013)
5. Период испоруке:
На период од 12 месеци од дана потписивања уговора од 00:00 h до
24:00 h.
6. Место испоруке добара:
Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону и широке потрошње.
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:
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат
крајњег купца прикључен и
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје
крајњег купца.

Страна 4 од 39

Електрична енергија за јавну расвету и семафоре
Понуђач је дужан да за време трајања уговора испоручује електричну
енергију и на нова мерна места Наручиоца, уколико се иста појаве.
7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У складу са одредбама докумената из тачке 4. овог поглавља конкурсне
документације.
Табела бр. 1 – Преглед мерних места - у власништву Општине Бачка Паланка:
број мерног
рб
места/ед број
назив мерног места
1
4012808750
СЕМАФОР
2
4012808769
СЕМАФОР
3
4012808777
СЕМАФОР
4
4012808785
СЕМАФОР
5
4012808793
СЕМАФОР
6
4012808807
СЕМАФОР
7
4012808815
СЕМАФОР
8
4012808823
СЕМАФОР
9
4012808831
СЕМАФОР
10
4012808840
СЕМАФОР
11
4012808858
СЕМАФОР
Пивнице
1
4313870605
ЈР ТС "В. КАРАЏИЋА"
4313870745
2
ЈР ТС "КУДЕЉАРА"
4313870621
3
ЈР ТС "ЦРКВА"
4313870630
4
ЈР ТС "КОСТЕ НАЂА"
4313870648
5
ЈР СТС " МИЛЕТИЋЕВА"
4313870656
6
ЈР СТС "МАСАРИКОВА"
4313870664
7
ЈР СТС "НОВО СЕЛО"
4313870672
8
ЈР СТС "ВОЈВОЂАНСКА"
4313870680
9
ЈР СТС "П. ДРАПШИНА"
4313870699
10
ЈР СТС "ШТЕФАНИКОВА"
4313870702
11
СТС "ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2"
4313870710
12
СТС "ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА1"
4313870729
13
ЈР МБТС "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
4313870737
14
ЈР ЛТС "Б.Т.С."
4313870613
15
ЈР ТС "ЈАНКО"
Деспотово
4313875933
1
ЈР МБТС"П. ДРАПШИНА-ЛАЛА"
4313875941
2
ЈР ТС "ПЕТРА ДРАПШИНА"
4313875950
3
ЈР ТС "ЦЕНТАР"
4313875968
4
ЈР СТС "МЕШАОНА"
4313876026
5
ЈР У СТС " КАРАЂОРЂЕВА"
4313875984
6
ЈР СТС " С. МИЛЕТИЋ"
4313875992
7
ЈР СТС "КУДЕЉАРА"
4313876000
8
ЈР СТС 20/0,4 КВ "ДОСИТЕЈЕВА"
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9
10
11
12
13

4313876018
4313875976
4313876042
4012808874
4012808882

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

4012800482
4012800490
4012800504
4012800512
4012800520
4012800539
4012800547
4012800555
4012800563
4012800571
4012800580
4012800598
4012800601
4012800610
4012800628
4012800636
4012800644
4012800652
4012800660
4012800679
4012800687
4012800695
4012800709
4012800717
4012800725
4012800733
4012800741
4012800750
4012800768
4012800776
4012800784
4012800792
4012800806
4012800814
4012800822
4012800830
4012800849

ЈР СТС "ЖЕЛЕЗНИЧКА"
ЈР СТС "ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА"
ЈР ГРАДИЛИШТЕ 1/ РАВНОСЕЛСКИ ПУТ
ЈАВНО ОВЕТЉЕЊЕ
СЕМАФОР - ГОВОРНИ АУТОМАТ
Бачка Паланка, Младеново, Обровац , Силбаш,
Челарево, Нова Гајдобра, Гајдобра,
Товаришево, Параге, Нештин, Визић,
Карађорђево
ЈР ТС "И.Л.Рибара"
ЈР СТС "Војвођанска"
ЈР СТС" Душана Ћубића"
ЈР ТС "Шафарикова"
СТС Водовод
ЈО СТС Косовска
ЈР ТС Штурова
СТС ЈО Генерал Братић
ЈР Партизан
ЈР ТС Пијаца
ЈР ТС Новосадски пут
ЈРЗТС Фрушкогорска
ЈОЗТС Центар
ЈО Сремска
ТС Нушићева
ТС Коче Поповић
ЈР ТС Центар
ЈР ТС Крајишка
ЈР ТС Стадион
ТС Паланачка
МБ ТС Нова Грађевина
ЈР ТС Трг братства јединства
ТС Синај 3 бр.2
ЈР ТС Крајишких бригада
ЈР ТС Дом здравља
СТС Карађорђеван
ЈР ТС Железничкан
ЈР ТС Мићуринова
ЈР СТС ОБАЛА
ЈР ЗЕЛЕЗНИК
ЈР СТС БАГРЕМАРА
ЈР ТС Б.РАДИЧЕВИЋЕВА
ЈР ТС СЕВЕРНИ САЛАШ
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
ЈР ТС ЈАНКА ЧМЕЛИК
ЈР ТС ЦЕНТАР
ЈАВНА РАСВЕТА
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

4012800857
4012800865
4012800873
4012800881
4012800890
4012800903
4012800911
4012800920
4012800938
4012800946
4012800954
4012800962
4012800970
4012800989
4012800997
4012801004
4012801012
4012801020
4012801039
4012801047
4012801055
4012801063
4012801071
4012801080
4012801098
4012801101
4012801110
4012801128
4012801136
4012801144
4012801152
4012801160
4012801179
4012801187
4012801195
4012801209
4012801217
4012801225
4012801233
4012801241
4012801250
4012801268
4012801276
4012801284
4012801292
4012801306

ЈАВНА РАСВЕТА
ЈАВНА РАСВЕТА НОВОНАСЕЉЕ
ЈО ТС КУДЕЉИШТЕ
ЈР ТС ЦЕНТАР
СТС КАНАЛСКА
ЈР РАДНИЧКА
ЈО ТС ГАЈДОБРАНСКИ ПУТ
ЈР ТС ШУМСКА
ЈР ТС БРАНКА КИДРИЧА
ЈР ТС ЊИВИЦЕ
ЈР СЛОБОДНА ЗОНА
ЈР ТС ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ЈР ТС ДУНАВСКА ОБАЛА
ЈР ТС "РАСАДНИК"
ЈР ТС "В. МАСЛЕШЕ"
ЈАВНА РАСВЕТА "ЈУГ БОГДАНА"
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ "БЛОК 48"
ТС ЈР "ВАРОШКА"
МБТС "ПРОЛЕТЕРСКА"
ЈР ТС "МИХАЉ ШАМО"
ЈР "ПЕКЕ КЕЦМАНА"
ЈР "ГАВРИЛА ПРИНЦИПА"
ЈР СТС "ГОРЊИ МАЈУР"
ЈО СТС "ДУНАВСКА "
СТС "КОЧЕ ПОПОВИЋА"
СТС "ЖЕЛЕЗНИЧКА"
ЗТС "Ј.Н.А."
ЈР ТС "ВУКА КАРАЏИЋА"
ТС "МОСТ"
ЈР "ХЕРЦЕГОВАЧКА" ТС
ЈР ТС "М. ТИТА"
ЈР ТС "М. ОБИЛИЋА"
ТС "ИВЕ АНДРИЋА"
ЈР "СТОЈАКОВИЋЕВА"
ЈР ТС "Ј.Н.А."
ЈР "ЗМАЈ ЈОВИНА"
ЈАВНА РАСВЕТА
ЈО ТС "БЛОК 50"
ЈО ТС "БАЧКА"
ЈР ТС "САВЕ КОВАЧЕВИЋА"
ЈР ТС "ФАБРИЧКО НАСЕЉЕ"
ЈР ТС "СОМБОРСКА"
ЈР МБТС "БЛОК 24"
МБ ТС "ЦЕНТАР"
ЈО СТС "ТЕЛЕП"
ЈО СТС "МИЛЕТЕ ПРОТИЋ"
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

4012801314
4012801322
4012801330
4012801349
4012801357
4012801365
4012801373
4012801381
4012801390
4012801403
4012801411
4012801420
4012801438
4012801446
4012801454
4012801462
4012801470
4012801489
4012801497
4012801500
4012801519
4012801527
4012801535
4012801543
4012801551
4012801560
4012801578
4012801586
4012801594
4012801608
4012801616
4012801624
4012801632
4012801640
4012801659
4012801667
4012801675
4012801683
4012801691
4012801705
4012801713
4012801721
4012801730
4012801748
4012801756

З.Т.С. "ЦЕНТАР"
СТС "СВ. МАРКОВИЋА"
ЈР СТС "ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА"
ЈО СТС "БРАНКА РАДИЧЕВИЋА"
ЈО МБТС "МИЛЕТЕ ПРОТИЋ"
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ "ЂУРЕ ЈАКШИЋА"
ТС "МИЛОША ОБИЛИЋА"
СТС "МАРШАЛА ТИТА"
СТС ЈО "СВЕТОСАВСКА"
ЈО СТС "КРАЉА ПЕТРА I"
ЈР ТС "Ј.Н.А."
Ј. РАСВЕТА УГАО Б. НОВАКОВ - К. ПЕТРА
СИЛБАШ
ЈР ТС "БРАЋЕ СТАНКОВ"
ЈР СТС "ЗЕЛЕНГОРА"
ЈР СТС "ЦЕНТАР"
ЈР СТС "ДР. МУЈИЋА"
ЈАВНА РАСВЕТА "ЖАРКОВА"
ЈР "КАЛОШ"
ЈР ТС "СВ. МАРКОВИЋ"
ЈР ТС "М. ПИЈАДЕ"
ЈР ТС "СЛОВАЧКА"
ЈР СТС "МИРЕ ПОПАРЕ"
ЈР СТС "З. ЧЕЛАРА"
ТС "КУМАНОВСКА"
ТС "СИНАЈ III БР. 1"
ЈАВНА РАСВЕТА ТС "ЦЕНТАР"
ЈР ТС " РИБАРСКА"
ЈАВНА РАСВЕТА "ВАШАРИШТЕ"
ЈР ТС "СВ. МИЛЕТИЋА"
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
ТС "БОГДАНА СИМИЋА"
ЈО СТС "ГАВРИЛА ПРИНЦИПА"
ЈАВНА РАСВЕТА
ЈАВНО ОВЕТЉЕЊЕ
ЈАВНО ОВЕТЉЕЊЕ
ЈАВНА РАСВЕТА "СТОТЕКС"
ЈР МБТС "ЦЕНТРАЛА"
ЈО ЗТС "НОВИ МАЈУР"
З.Т.С. "ЛЕЊИНОВА"
ЈАВНА РАСВЕТА
ЈАВНА РАСВЕТА "М. СТОЈАНОВИЋ"
ЈР - СТС "СВ. МАРКОВИЋА"
ЈАВНА РАСВЕТА
ЈР ТС "МАКЕДОНСКА"
ЈР СТС "ПЕТАР ДРАПШИН"
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129
130
131
132
133
134
135
136

4012801764
4012801772
4012801780
4012801799
4012801802
4012801810
ед број
171134170
ед број
1350433489
ед број
1010433498

ЈО ТС "ЖИВОЈИНА МИШИЋА"
ЈО СТС "ПЛАТАН"
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ "БЛОК 39"
ЈО ТС "ЦРКВА"
СТС "РИБАРСКО НАСЕЉЕ"
ЈАВНА РАСВЕТА "НОВИТЕТ"
ЈАВНА РАСВЕТА ПЕКЕ ДАПЧЕВИЋА
ВИЗИЋ-НЕШТИН
СТС "СИМЕ ШОЛАЈЕ" испред кућног броја 148
МЛАДЕНОВО
ЈАВНА РАСВЕТА СТС "САВЕ КОВАЧЕВИЋА "
БАЧКА ПАЛАНКА

ед број
1130432870

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ТС "НОВОСАДСКА" У
УЛ.ВОЈВОЂАНСКА
ЧЕЛАРЕВО
ЈАВНА РАСВЕТА У УЛ.ЈИГ БОГДАНА У БАЧКОЈ
ПАЛАНЦИ - МБТС" 9. ЈУГОВИЋА"

137

138
139
140

ед број
1010432904
број бројила
185442

МК НЕШТИН ЈАВНА РАСВЕТА СИНКЕРЕК
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4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1.

Обавезни услови

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75. став 1. тачка 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. став 1. тачка 2.
Закона);
4) 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. став 1. тачка 4. Закона);
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл.75. став 1. тачка 5. Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је изричито
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл.75. став 2. Закона) – Образац број 4.
4.2.

Доказивање испуњености обавезних услова

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона, достављањем
следећих доказа:
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра
надлежног Привредног суда, независно од датума издавања
2) Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП-а за
законског заступника , 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.Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Захтев за извод из казнене евиденције се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника. За
понуђача – правно лице Уверење Основног и Вишег суда на чијем је
подручју седиште правног лица за кривична дела против привреде,
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против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, а за дело организованог криминала Уверење
Вишег суда у Београду, доказ не може бити старији од 2 месеца пре
отварања понуда
4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда
5) Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне
енергије издату од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та
лиценца још увек важећа.
4.3.

Додатни услови

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то:
1) да располаже неопходним минималним пословним капацитетом
и то:
Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије,
односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио минимално две
трансакције.
1.2.

Доказивање испуњености додатних услова

У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач
доказује испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама,
достављањем следећих доказа:
1) Неопходан минимални пословни капацитет
Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан
учесник на тржишту електричне енергије и фотокопије уговора да је понуђач
обавио најмање две трансакције за претходне две године до дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
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
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачке 1.,
2. и 4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни 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 понуђач у понуди не достави доказ, а не нагласи да су подаци
јавно доступни и не наведе интернет страницу, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
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5.
5.1.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда

Понуда мора бити састављена на српском језику.
5.2.

Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или
откуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију,
упутства, спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде,
остале обрасце, приложи захтеване изјаве, документа и доказе, оверене на
захтевани начин, те тако комплетирану понуду достави у року дефинисаном
конкурсном документацијом.
Приложену спецификацију попунити на местима где је то предвиђено, јер
ће у супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео
и прихватио све услове из конкурсне документације.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може
учествовати у више заједничких понуда.
Није дозвољено подношење понуде у електронском облику.
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се 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 адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400
Бачка Паланка, канцеларија број 19, са назнаком:„Не отварај-Понуда за
набавку добара - електрична енергија, број ЈН 04/2019“, у року од 30 (тридесет)
дана од дана објављивања позива и конкурсне документације на Порталу
јавних набавки, односно до 04.03.2019. године до 12,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 04.03.2019.
године до 12,00 часова.
Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене
вратити понуђачу.
На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача,
као и име особе за контакт и број телефона.
Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће
бити важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа.
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Понуда мора да садржи:















Попуњен, потписан и оверен Образац понуде – „Образац број 1“
Документа која је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност
обавезних и додатних услова
Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде –
„Образац број 2“, попуњава, потписује и оверава понуђач односно
понуђач из групе понуђача одређен Споразумом, уколико понуђач не
наступа самостално
Попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди „Образац
број 3“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача
односно овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, уколико
понуђач не наступа самостално
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из
члана 75.став 2. ЗЈН - „Образац број 4“, попуњава, потписује и оверава
овлашћено лице понуђача односно овлашћено лице сваког понуђача из
групе понуђача, уколико понуђач не наступа самостално
Попуњен, потписан и оверен Модел уговора „Образац број 5“
Попуњена, потписана и оверена Спецификација добара са обрасцем
структуре цене и упутством како да се попуни – „Образац број 6“
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о финансијском обезбеђењу
– „Образац број 7“
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,и закључити уговоре:
-1. Уговор о приступу систему са оператором на који је објекат крајњег
купца прикључен,
-2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје
крајњег купца"
Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке
понуде

Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће ;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
5) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање
понуда
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова,
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за
подношење понуда, односно 04.03.2019. године у просторијама Општине Бачка
Паланка са почетком у 13,00 часова. Представник понуђача може
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присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено
овлашћење издато од стране тог понуђача.
5.3.

Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.4.

Начин, измене, допуне и опозив понуде

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду писаним
обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или повлачење
понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или
обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће
достављено са ознаком на коверти: «измена понуде», «допуна понуде» или
«опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај-Понуда за јавну набавку добара
- електрична енергија за јавну расвету, број ЈН 04/2019“.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за
подношење понуде. Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након
истека рока за подношење понуда.
5.5.

Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у
више заједничких понуда

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 исти понуђач може
учествовати у више заједничких понуда.
5.6.

Понуда са подизвођачем

У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће
заокружити опцију „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.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН. , а услов
из члана 75.став 1.тачка 5. ЗЈН, за део набавке који ће се извршити преко
подизвођача.
Ако понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче
достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН,
а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, за део набавке
који ће се извршити преко подизвођача.
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 у потпуности одговара за извршење уговореног посла
наручиоцу без обзира на број подизвођача.
Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у
некој другој понуди.
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5.7.

Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде
ће заокружити опцију «као заједничку понуду».
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
и
- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено
плаћање
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. Закона.
Обавезни услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН,
и достави доказе за исто, а услов из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, дужан је да
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова и да достави доказ о испуњености
истог, а додатне услове могу испунити заједно.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда.
Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање
потребних образаца ради уношења података чланова групе понуђача.
Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.
5.8.

Рок, начин и услови плаћања, рок важења понуде, место и рок
испоруке добара и остали захтеви

Захтев у погледу рока, начина и услова плаћања:
Рок плаћања је до 25-тог у текућем месецу за претходни месец, а на основу
испостављеног рачуна понуђача, за испоручену електричну енергију.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, у
складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.
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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.
Захтев у погледу места и рока испоруке добара:
Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону и широке потрошње, у свему према
Табели 1 конкурсне документације у делу 3.
Период испоруке: од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању
(промене снабдевача) – годину дана ( 12 месеци ) од 00:00 h до 24:00 h.
Други захтеви
Чланом 141. став 5. Закона о енергетици прописано је;
"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 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 поступати у складу са чланом 141. став 5. Закона о
енергетици,односно да ће одмах по потписивању уговора закључити;
1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат
крајњег купца прикључен,
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје
крајњег купца
5.9.

Валута

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.
Цена мора бити фиксна, не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
5.10. Заштита података
Понуђач, укључујући и њихове подизвођече, односно, понуђач из групе
понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као
поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се
неће сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и остали
подаци из понуде.
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5.11. Додатне информације
припремањем понуде

и

појашњења

наручиоца

у

вези

са

Потенцијални понуђач коме су потребна додатна објашњења у вези
конкурсне документације или појашњења у вези са припремањем понуде, може
да се обрати наручиоцу у писаном облику са напоменом «Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 04/2019»,
на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број
16, 21400 Бачка Паланка факсом на број: 021/6045-587 или
email:
jnabavke@backapalanka.org.rs, у времену од 7,00 – 15,00 часова.
Служба за контакт: Служба за јавне набавке, телефон: 021-2101-174.
Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити наручиоцу
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на
примљени захтев за додатна објашњења одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници, у року од 3 дана од дана пријема
захтева.
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 о јавним набавкама.
5.12. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и
увид и контролу.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно
промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из
природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
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.
5.13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавезе понуђача
Бланко сопствена меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач
се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
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овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од
10% 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 30 дана
дужи од истека рока за коначно извршење радова. Наручилац ће уновчити
меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
5.14. 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.
5.15. 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%, уместо 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
5.16. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци
Одлука о додели Уговора о јавној набавци услуга донеће се применом
критеријума „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.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти
рок важења понуде, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба.Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача,и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну
кутију одакле ће извући само један папир.Понуђачу чији назив буде на
извученом папиру ће бити додељен уговор.Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
5.17. Захтев за заштиту права
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
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Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно или факсом на број 021/6045-587 или препорученом пошиљком са
повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним
набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за
заштиту права, при чему у истом наводи да ли зауставља даље активности или
наставља са поступком.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре
истека рока за подношење понуде, и уколико је подносилац захтева у складу
са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам
дана пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења Одлуке о додели уговора, 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.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе
из члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити
закључком.Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој
комисији у року од три дана од дана доношења.Против закључка наручиоца,
подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка
поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља
наручиоцу.
Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за
заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из
члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
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(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;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(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.
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.
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);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
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Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив
на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава
употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун
буџета Републике Србије уплати таксу од:
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда;
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке,
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000 динара.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим
радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу
захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по
основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за
заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове
настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже
накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца,
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке
комисије је извршни наслов.
5.18. Обавештење о року за закључење уговора
Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци закључиће
се у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
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Изабрани понуђач је дужан да врати наручиоцу потписан и оверен уговор
о предметној јавној набавци, у року који не може бити дужи од осам дана
рачунајући од дана достављања уговора на потпис.
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 о јавним набавкама.
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Образац бр. 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда брoj ________________ од ______________ за јавну набавку добара електрична енергија за јавну расвету и семафоре број ЈН 04/2019.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Врста предузећа:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

Лице овлашћено за припремање
понуде
Интернет страница на којој су
докази из члана 77. став 1. тачке 1.,
2. и 4. ЗЈН-а јавно доступни (уколико
се докази не достављају уз понуду)
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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЈАВНУ
РАСВЕТУ И СЕМАФОРЕ, број ЈН 04/2019.
Испорука
обрачунска оквирна
јединична
укупна цена без
електричне
величина
потрошња цена по kWh пдв-а
енергије
за
12
2х3
месеци
редни број
1
2
3
4
ЈАВНО
ОСВЕТЉЕЊЕ kWh
3.855.444
СЕМАФОРИ
kWh
75.133
УКУПНО
без пдв-а
Рок и начин плаћања : Рок плаћања је до 25-тог у текућем месецу за предходни
месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручену електричну енергију

Рок важења понуде:__________ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања)
Период испоруке: 12 месеци /годину дана/ од дана потписивања уговора, од
00:00 часова до 24:00 часова.
Место и начин испоруке: Мерна места наведена у делу 3. конкурсне
документације у Табели 1.
Напомена: Процењена вредност уговор је 33.333.333,00 динара без пдв-а
Рангирање се врши по укупно понуђеној цени из образца понуде, а уговор
закључује на процењену вредност и рок од 12 месеци..
Датум

Овлашћено лице Понуђача
М. П.

_______________________

_____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац бр. 2
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС»
124/2012,14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације ( «Сл.гласник рс» 86/2015) достављамо
образац са структуром трошкова за припремање понуде у отвореном поступку,
за јавну набавку добара - електричне енергије за јавну расвету и семафоре,
број ЈН 04/2019.
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној
јавној набавци,
Понуђач:_______________________________,
из ______________________
изјављује да је имао следеће трошкове :

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења _______________
динара без ПДВ-а
2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара
без ПДВ-а
НАПОМЕНА : Сходно члану 88. став 2. ЗЈН, трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који
су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе
наведене трошкове, под условом да их је понуђач стварно имао и
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Достављање овог Образца није обавезно.
Датум

Овлашћено лице Понуђача
М. П.

_______________________

_____________________________
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Образац бр. 3
У складу са чланом 26. ЗЈН,
________________________________________
(назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Понуђач: _______________________________________________
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да је у поступку
јавне набавке добара - електричне енергије за јавну расвету и семафоре број
ЈН 04/2019,
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 3“ – Изјава о независној понуди од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду
подноси група понуђача.
За понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

Датум

Овлашћено лице Понуђача
М. П.

_______________________

_____________________________
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Образац бр. 4

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као овлашћено лице
понуђача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач: ______________________________________________________
изјављује да је у поступку јавне набавке за јавну набавку добара - електричне
енергије за јавну расвету и семафоре број ЈН 04/2019, поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде.
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице сваког понуђача из групе
понуђача.
За понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.

Датум

Овлашћено лице Понуђача
М. П.

_______________________

_____________________________
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Образац бр. 5
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА
Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Врста предмета: ДОБРА
Ознака из општег речника набавке: 09310000 електрична енергија
БРОЈ: _______________
ДАНА: _______________ 2019. годинe
МОДЕЛ
Уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом
Број јавне набавке
04/2019
Закључен у Бачкој Паланци, дана _________________ 2019. године између:
1. Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра Првог број
16, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа Начелник Општинске
управе Општине Бачка Паланка Рајка Појужина, дипл.правник ( у даљем тексту:
Наручилац-Купац ),
и
2. ____________________________ , из __________________ , улица
_______________________,
ПИБ
________________,
матични
број
_____________,
рачун број ___________________ који се води код
________________________ , врста предузећа ____________________, кога
заступа _________________________ (у даљем тексту: Снабдевач-Добављач).
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно
као понуђач из групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив подизвођача,
односно понуђача из групе понуђача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Ч л а н 1.
Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију за јавну
расвету и семафоре, а Купац да преузме и плати електричну енергију
испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором,а према тачки 3.
Табела 1. Конкурсне документације Наручиоца, а у свему у складу са свим
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку
електричне енергије.
КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Ч л а н 2.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и
плаћања електричне енергије извршиће према следећем:
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Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са
балансном одговорношћу
- Капацитет испоруке: јединична цена /кwh
- Период испоруке: 12 месеци од датума потписивања уговора – од
00:00 до 24:00.
- Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца
- Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и
широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле 1,
која је саставни део овог уговора као и обрачунска места за објекте
који буду изграђени и прикључени на електродистрибутивну мрежу у
току трајања уговора.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене
електричне енегије буде у складу са Правилима о раду преносног ситема и
изменама и допунама Правила о раду преносног система
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са
Правилима о раду тржишта електричне енергије, Правилима о раду преносног
система и изменама и допунама Правила о раду преносног система,
Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке
електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Понуђач је дужан да за време трајања уговора испоручује електричну
енергију и на нова мерна места Наручиоца, уколико се иста појаве.
-

ПЕРИОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА И ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Ч л а н 3.
Уговор се закључује на период од 12 месеци од закључења уговора.
Овај уговор престаје да важи протеком времена на који је закључен или
реализацијом укупно уговорене вредности, о чему ће Купац у писаној форми
обавестити Снабдевача.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у следећој
буџетској години.
Уколико се не обезбеде средства у 2020. години уговор ће се сматрати
раскинутим.
Процењена вредност уговора је 33.333.333,00 динара без ПДВ-а,
односно 39.999.999,00 динара са ПДВ-а.
Купац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се
исти реализовати у складу са стварно испорученом количином електричне
енергије за време трајања уговора.
ЦЕНА
Ч л а н 4.
Купац се обавезује да
енергије износ из табеле:

плати Снабдевачу за један кWh електричне
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Јед.
мере
1
кWh

испорука
електричне
енергије
2

Цена
по јед. мере
(без ПДВ)
3

ПДВ
4

Цена
по јед.мере
(са ПДВ)
5

јавно осветљење
семафори

Цена је фиксна за уговорени период испоруке.
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 произвођача ел.енергије.
Трошкове из става 1. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна,
фактурисати Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места
примопредаје Купца, 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''.
Купац се обавезује да, за испоручена добра из члана 1. овог уговора на
основу остварене потрошње купца изврши исплату средстава Снабдевачу која
у укупном износу не могу бити већа од средстава планираних Финансијским
планом наручиоца.
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Ч л а н 5.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена
на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широке
потрошње. Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне
трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места
испоруке.
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :
- Уговор о приступу систему са оператором на који је објекат
крајњег купца прикључен
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места
примопредаје Купца.
ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Ч л а н 6.
Обрачун уторшене електричне енергије ће се вршити у складу са
Законом о енергетици.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу
рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену
електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену пружених посебно
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уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе
или информације из Закона о енергетици.
Снабдевач рачун доставља поштом на адресу Наручиоца.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Ч л а н 7.
Рок плаћања је до 25-тог у текућем месецу за претходни месец, а на
основу испостављеног рачуна понуђача, за испоручену електричну енергију.
Снабдевач је дужан да достави јединствени рачун по локацији (адреси)
са спецификацијом свих трошкова за испоручено добро за свако мерно место
( ЕД број) на адресу Купца.
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
Ч л а н 8.
Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу
на додату вредност.
ОБАВЕЗЕ СНАБДЕВАЧА
Ч л а н 9.
Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Снабдевач је дужан
да:
-

не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због
коришћења права на промену снабдевача, нити се може наметати
додатне финансијске обавезе по том основу.

-

купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне
енергије, у складу са Законом о енергетици и правилима о промени
снабдевача.

-

пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке
електричне енергије због неизвршених обавеза по уговору о продаји
електричне енергије, купца претходно упозори да у року прописаним
Законом измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о
извршавању обавезе.

-

се придржава чланова 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом (''Службени гасник РС'', број 63/13),
због специфичности објеката купца.
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-

купцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне
енергије, даје одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима
коришћења и штедње електричне енергије.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Ч л а н 10.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда
наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена
печатом и потписана од лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности уговора 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 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење радова .
Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ВИША СИЛА
Ч л а н 11.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да
преузме количине електричне енергије, утврђене уговором за време његовог
трајања.
Као виша сила, за Снабдевача 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.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да
понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача
буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана уговора.
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РЕШAВАЊЕ СПОРОВА
Ч л а н 12.
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 не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране
су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у новом Саду.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Ч л а н 13.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и
подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.
Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која
ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних
активности за извршавање овог уговора.
Ч л а н 14.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, по три
примерка за сваку уговорну страну.
Прилози и саставни део овог Уговора су:
- понуда Извођача
- меница
- списак мерних места ( фотокопија Табеле 1.)

ЗА СНАБДЕВАЧА:

ЗА КУПЦА:

________________________

_______________________

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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Образац бр.6
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене
потрошње купца.
Испорука
електричне
енергије

обрач
унска
велич
ина

оквирна
јед. цена јед.цена
потрош
по kWh по kWh
ња за 12 без пдв-а са пдвмесеци
ом

укупна
укупна
цена
цена
са
без пдв- пдв-ом
а

редни број
ЈАВНО
ОСВЕТЉЕЊЕ
СЕМАФОРИ

1
kWh

2

5/2*3/

3

4

5/2*4/

3.855.444
kWh
75.133
УКУПНО

Оквирна потрошња дата је на основу потрошње у претходних 12 месеци

М.П

_____________________
Потпис понуђача

2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ
систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност
Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног
друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна
подручја купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику
Републике Србије и које су објављене у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
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4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче
ел.енергије.
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. до 4. овог
обрасца, верификује понуђач.

Датум
_________________________

Понуђач
М. П.
________________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену
јединичну цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (kWh) као и укупну
цену за оквирну потрошу , и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу
на месту одређеном за то.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова
наведених у тачкама од 2 до 4 обрасца структуре цене. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац бр. 7.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
У складу са чланом 61. став 7. Закона,
________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Обавезујем се да ћу у тренутку закључења уговора предати наручиоцу
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, 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 ћу доставити
попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од
10% од укупне вредности уговора 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 30 дана
дужи од истека рока за коначно реализовање уговора . Наручилац ће уновчити
меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
_____________________
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