ТЕХНИЧКА ШКОЛА – MŰSZAKI ISKOLA
АДА 24430, Мошe Пијаде 47 – ADA 24430, Moša Pijade 47

Web: http://www.tsada.edu.rs
e-mail: iskolada@mts.rs

Tel/faks: +38124 853 034
Број:26-10/2018-1/5
Датум: 25.01.2018. године

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ЈНМВ 1/2018

ЈАВНА НАБАВКА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

број: 26-17/2018-1

На основу члана 31. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12,
14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“ број 85/15), Одлуке директора Техничке школе у Ади о покретању поступка јавне набавке
брoj 26-17/2018-1/1 од 24.01.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, брoj 2617/2018-1/2 од 24.01.2018. године, припремљена је:
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара – набавка електричне енергије

ЈН бр. 26-17/2018-1
Конкурсна документација садржи:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), ОПИС, КОЛИЧИНA И ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ
4. ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
9. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН.
10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
11. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
13. ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКИМ ГАРАНЦИЈАМА

Конкурсна документација је објављена и може се преузети
на порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/
и на интернет страници установе: www.tsada.edu.rs
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА
Назив установе: ТЕХНИЧКА ШКОЛА, место Ада ул.Моше Пијаде бр. 47. -е-маил: iskolada@mts.rs
ПИБ: 100983199
Матични број: 08018499
Текући рачун: 840-101660-19
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ
Поступак јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. ЗЈН.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка добара - набавка електричне енергије
Назив и ознака из општег речника набавки: 0913000
Количине, одређене конкурсном документацијом се односе на период од 1 године.
1.4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Марјановић Драгана, Е-маил: iskolada@mts.rs тел бр.024/853-034
1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној коверти
или кутији на адресу: ТЕХНИЧКА ШКОЛА место Ада, улица Моше Пијаде брoj. 47., са назнаком:
„Понуда за јавну набавку број ЈНМВ 26-17/2018-1– не отварати”
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је
05.02.2018. године до 11:00 часова.
1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Техничкој школи у Ади, ул Моше
Пијаде бр.47. дана 05.02.2018. године у 11.15 часова.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само овлашћени
представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом
овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно учествовати.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и биће по
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
1.7 Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 5 дана од дана јавног
отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног
доношења.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су добра - набавка- електричне енергије.
Назив и ознака из општег речника набавки: 0913000
3.

ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА КВАЛИТЕТ,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Врста, спецификација, количина и опис добара-електричне енергије за који је предмет јавне набавке
детаљно је приказан у обрасцу - табеларни део понуде који је саставни део конкурсне документације.
Место испоруке-електричне енергије на локацији и то:
1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА, место Ада, улица Моше Пијаде бр. 47.
Електрична енергија треба да буде по стандардним условима.
Период испоруке: 00:00h- 24:00h.
Планирана потрошња електричне енергије је изражена у укупним количинама у kWh за једну локације
Моше Пијаде 47. 24430 Ада по месецима
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КОЛИЧИНА
Mесечнa потрошњa кориговане количине електричне енергије у кWh.
Мерно Место

1

2

3

4

Бр. 17496
Адреса
Ада, Моше Пијаде 47.

Активна
енергија
У доба ВТ

Активна
енергија У
доба НТ

Активна
енергија
Укупно

Одобрена
снага

Капацитет kWh

KWh

kWh

kWh

kWМах

Јануар

14000

4000

18000

83

Фебруар

16000

3500

19500

87

Март

15000

3500

18500

81

Април

12000

3500

15500

73

Мај

11000

2500

13500

66

Јуни

6500

900

7400

61

4

Јули

4000

900

4900

50

Август

5000

1100

6100

53

Септембар

10000

1500

11500

73

Октобар

14000

3100

17100

83

Новембар

16000

3500

19500

81

Децембар

17000

5000

22000

80

УКУПНО

140500

33000

173500
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.1.Обавезни услови:
У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.
124/12, 14/2015 и 68/2015) понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
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;
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавкеЛиценцу за снабдевање електричном енергијом
4.2.Додатни услови:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и то:
1. да располаже неопходним пословним капацитетом
Неопходним пословним капацитетом се сматра да је понуђач у претходне три пословне године (2014,
2015. и 2016.години) вршио испоруку добара који је предмет јавне набавке.
4.3.Доказивање испуњености услова:
1.) У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
бр. 124/12, 114/2015 и 68/2015) понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона доказује тако што доставља важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – Лиценцу за снабдевање
електричном енергијом.
2.)Списак најважнијих испоручених добара за претходне три пословне године (2014., 2015. и 2016.
годину) са износима датумима и листама купаца, односно наручилаца.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда коју припреми понуђач као и сви документи везани за понуду морају бити написани на српском
језику.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и
мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом и
оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
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 обрасца неће се уважити и таква понуда ће се одбити.
Све обрасце потписује и оверава лице овлашћено за заступање.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је предата.
Понуде са припадајућом документацијом достављају се лично или поштом у затвореној коверти на
адресу наручиоца – ТЕХНИЧКА ШКОЛА, место Ада, улица Моше Пијаде број. 47. са обавезном назнаком
„Понуда за јавну набавку број ЈНМВ: 26-17/2018-1– не отварати”
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе
за контакт и е-mail. Рок за подношење понуда је 05.02.2018. године до 11.00 часова.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања
понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да jе неблаговремена.
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека рока одређеног
у позиву и конкурсној документацији.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да испуњава све техничке
спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условаљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Наручилац ће понуду одбити ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће (попуњена, потписана и оверена Изјава
о испуњености обавезних услова и приложена дозвола –Лиценца за снабдевање електричном
енергијом).
2) ако је понуђени рок важења понуде краћи од 30 дана;
3) ако је рок за плаћање краћи од законског рока;
4)ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене
обрасце);
5) ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди.
5.3. Обавештење о могућности подношења понуде за једну или више партија и упутство о начину на
који понуда мора бити поднета уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:
Ова набавка није обликована по партијама.
5.4. Понуда са варијантама:
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Понуда са варијантама није допуштена.
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за
подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а
не у процентима, по појединачним позицијама и јединичним ценама.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и
достављено са ознаком на коверти „Измена понуде“ или „Повлачење понуде за јавну набавку број
ЈНМВ:26-17/2018-1– не отварати”.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач:
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално подено понуду не може
истовремено да учестује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
5.7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем. Понуђач је дужан да у понуди наведе да
ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и 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 је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама.
5.8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5)
Закона о јавним набавкама.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
5.9. Захтеви у погледу места и рока испоруке и услова плаћања:
Место испоруке-електричне енергије је на ТЕХНИЧКА ШКОЛА, место Ада, улица Моше Пијаде бр. 47.
бројило бр.17496.
Наручилац ће рачуне понуђача плаћати у законском року.
5.10. Рок важења понуде:
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Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана
отварања понуде.
5.11. Валута и начин на који мора бити изражена цена у понуди:
Валута понуде за све понуђаче је динар (rsd).
Цена у понуди се исказује без пореза на додату вредност и мора бити фиксна током извршења уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о
јавним набавкама.
У цену морају бити урачунати сви трошкови дистрибуције електричне енергије.
Наручилац прихвата промену цена у случају званичног одобрења промене цена од стране
надлежних органа.
5.12. Заштита података:
Наручилац је дужан да:
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама,
до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Понуђач може, у писаном облику (путем електронске поште или факса) на адресу наручиоца ТЕХНИЧКА ШКОЛА, 24430 Ада, улица Моше Пијаде број. 47. тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези припремања понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
5.14. 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 контролу (увид) код понуђача односно његових
подизвођача.
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.
5.15. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима:
1. Понуђач доставља, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјаву да је уредно извршавао
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
2. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку
јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
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3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
3. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
набавке, за период од претходне три године.
4. Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог
надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
5. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву
ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
5.16. Критеријум за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Понуђач је дужан да нагласи начин на који ће се вршити плаћање и рок за плаћање.
Рок плаћања не може бити краћи од законског рока од пријема рачуна који испоставља понуђач.
Плаћање се врши вирмански уплатом на рачун понуђача.
5.17. Захтев за заштиту права
1. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се наручиоцу.
2. Захтев се доставља непосредно, поштом, електронском поштом или факсом, подносилац мора имати
потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се
послати препоручено са повратницом.
3. 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.
4. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
5. 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 захтева из тачке 3., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
6. 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.
7. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
8. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна:
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: назив наручиоца,број или ознака ЈН
поводом које се подноси захтев за заштиту права, Републичка административна такса ЈНМВ 2617/2018-1, уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
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5.18. Обавештење о року за закључење уговора
Уговор ће бити закључен најкасније у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права. Пре потписивања уговора снабдевач мора да прикаже уговор са дистрибутером
електричне енергије.
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6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
6.1. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Лице за контакт:
е-маил
Телефон
Порески број понуђача (ПИБ)
Матични број понуђача
Шифра делатности
Број рачуна
Лице одговорно за потписивање уговора

Датум

М.П.

Понуђач

___________________________
(име, презиме и потпис овлашћеног лица)
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6.2. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

И

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за
јавну набавку добара ЈНМВ бр. 26-17/2018-1- набавка – електричне енергије саставио и потписао
________________________________________________________________________________
(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)
у име и за рачун понуђача
________________________________________________________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)
Име и презиме одговорног лица
(понуђача или овлашћеног члана групе понуђача)
Датум _______________
____________________________________
М.П.

Потпис одговорног лица
_________________________________

Напомена: уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор понуђача, односно
одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је неприменљи
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6.3. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

За реализацију јавне набавке ангажоважемо следеће подизвођаче

________________________________________________________________________________

Ред.бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА ДОБРА
КОЈА НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1.________________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________

Име и презиме овлашћеног лица
Датум _______________
__________________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

________________________________

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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6.4. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Адреса подизвођача
Лице за контакт:
е-маил
Телефон
Порески број подизвођача (ПИБ)
Матични број подизвођача
Шифра делатности
Број рачуна
Лице одговорно за потписивање уговора

М.П.

Подизвођач

______________________________
(потпис одговорног лица)

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац копирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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6.5. ОБРАЗАЦ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Лице за контакт:
е-маил
Телефон
Порески број понуђача (ПИБ)
Матични број понуђача
Шифра делатности
Број рачуна
Лице одговорно за потписивање уговора

Датум

М.П.

Понуђач

__________________________
(потпис одговорног лица)

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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6.6. ОБРАЗАЦ - ПОНУДА БР. _____________

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
1. Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) понуда са подизвођачем
Електрична енергија за потребе Техничке школе у Ади за наведени период и доле наведеној
количини
Мерно Место

1

2

3

4

Бр. 17496
Адреса
Ада, Моше Пијаде 47.

Активна
енергија
У доба ВТ

Активна
енергија У
доба НТ

Активна
енергија
Укупно

Одобрена
снага

Капацитет kWh

KWh

kWh

kWh

kWМах

Јануар

14000

4000

18000

83

Фебруар

16000

3500

19500

87

Март

15000

3500

18500

81

Април

12000

3500

15500

73

Мај

11000

2500

13500

66

Јуни

6500

900

7400

61

Јули

4000

900

4900

50
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Август

5000

1100

6100

53

Септембар

10000

1500

11500

73

Октобар

14000

3100

17100

83

Новембар

16000

3500

19500

81

Децембар

17000

5000

22000

80

УКУПНО

140500

33000

173500

Ред.

Опис

Количина (kWh)

1.

Електрична
енергија
са
балансирањем
са одобреном
снагом 100 kWh
без ПДВ-а

173500 kWh

ПДВ

173500 kWh

Укупно ПДВ

173500 kWh

Јединична
цена( kWh)
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Укупна
цена без
ПДВ-а

Износ
ПДВ- а
10%

Укупна цена
са ПДВ

Табела бр2. Врсте трошкова

Учешће у укупној цени %100

Добра Ел.енергија са
балансирањем без ПДВ
Остало
Свега

100%

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици ( без урачунатог ПДВ-а).
У цену нису урачунати трошкови приступа и и коришћења система електричне енергије и трошкови
накнаде за подстицај повлашћених потрошача као ни трошкови акцизе за електричну енергију.

Рок важења понуде износи ______ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана)

Укупна вредност понуде без ПДВ-а ______________________

Датум:

ПДВ

______________________

Укупна вредност понуде за све са ПДВ-ом

______________________

М.П.

П О Н У Ђ A Ч

__________________
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
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6.7. ОБРАЗАЦ - ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

За јавну набавку ЈНМВ бр. 26-17/2018-1
Износ без ПДВ-а
Ред.бр.

Износ са ПДВ-ом

Врста трошка

Напомена: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тј. да
попуни образац бр. 6.7. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
М.П.
Понуђач:

(потпис одговорног лица)
6.8. ОБРАЗАЦ
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МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом
овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
Закључен у Ади, дана ___.___.2018.године између:

1.______________________________ из_____________, ул.______________________

кога заступа директор ____________________________ - (у даљем тексту: Продавац)
Текући рачун број:
ПИБ:
Матични број:
1.1._______________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)
1.2._______________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)
и
ТЕХНИЧКА ШКОЛА из Аде улица Моша Пијаде број 47., кога заступа директор Хилда Гилице (у даљем
тексту: Купац). ПИБ:100983199, матични број: 08018499, текући рачун: 840-101660-19
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка-електричне енергије по стандардним условима (у даљем тексту:
добра). Врста и количина добра- електричне енергије утврђена је према Позиву наручиоца објављеном
на Порталу јавних набавки бр. 26-17/2018-1 од дана _______ године, и прихваћеној понуди
___________ број_________ од __________ 2018. године, у спроведеном поступку јавне набавке мале
вредности, а исказане су у спецификацији-табеларном делу која чини саставни део конкурсне
документације.

Количина и квалитет
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Члан 2.
Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије извршиће
према следећем:
Врста продаје стална и гарантована
Количина енергије: на основу остварене потрошње купца а највише 173500 kWh.
Период испоруке 12 месеци рачунајући од дана потписивања уговора.
Место испоруке, Техничка школа у Ади, Моше Пијаде 47. ЕД број 17496.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитетне испоручене енергије буде у складу важећим
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Цена електричне енергије
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену за један kWh од ___________ динара, односно јединичне цене из
понуде продавца бр.________ од _______ 2018. год..
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне током извршења уговора.
Изузетно, до промене цена може доћи уколико дође до промене цена од стране надлежних државних
органа.
Обрачун- фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по наведеној цени
из става 1 овог члана а према стварној испорученој количини електричне за обрачунати период а све до
уговорене вредности за уговорену количину енергије 172200 kWh. што укупно износи
_______________-динара.( словима__________________________).
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици
(без урачунатог ПДВ-а).
У цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне енергије и трошкови
накнаде за подстицај повлашћених потрошача као ни трошкови акцизе за електричну енергију.
Члан 4.
У случају да су се стекли услови за промену цена, Продавац је обавезан да поднесе Купцу, у писменој
форми, захтев за промену цена. Купац је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
обавести Продавца да ли прихвата промену цена односно да сагласност на промену цена. Нове цене се
могу примењивати само на будуће испоруке- електричне енергије тј. примењиваће се од дана давања
писмене сагласности.
Место испоруке
Члан 5.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи- електричну енергију у складу са условима из понуде која је
саставни део конкурсне документације и овог уговора. Место испоруке-дистрибуције електричне
енергије је на локацији Ада, улица Моше Пијаде 47 бр. бројила ЕД 17496
и могућа су одступања до 10% у односу на тражене количине из конкурсне документације, а све у
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зависности од потреба Купца с тим да се укупна вредност Уговора не може мењати.
Члан 6.
Купац се обавезује да у року од 45 дана од дана испостављања рачуна за испоручен- електричну
енергију исплати Продавцу вредност истог по уговореним ценама из понуде бр. _______ од _______
2018.године.
Гаранције
Члан 7.
Понуђач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и
регистровану сопствену бланко меницу, без жиранату корист Наручиоца са овлашћењем за попуну у
висини од 10% од вредности уговора без ПДВ а са клаузулом без „без протеста“ и по виђењу „на име
добро извршеног посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора.
Купац оставља право уновчавања гаранције ако снабдевач не испоручи електричну енергију под
условима и на начин утврђен по члану 2 овог уговора.
Понуђач се обавезује да приликом прве испоруке достави уредно потписану и регистровану сопствену
бланко меницу без жираната у корист Наручиоца са овлашћењем за попуну у висини од 10% од
вредности уговора, без ПДВ са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу „на име отклањања грешака у
гарантном року, која ће трајати 5(пет) дана дуже од истека гарантног рока
Члан 8.
Све евентуалне спорове у вези овог уговора Купац и Продавац ће покушати да реше споразумно, у
противном надлежан је Привредни суд у Суботици.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2
(два) примерка.

ПРОДАВАЦ

КУПАЦ

_______________________

_______________________

7. OБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
(ЈНМВ 26-17/2018-1)
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Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач
__________________________________________________________________________________
испуњава све обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама као и услове утврђене
Конкурсном документацијом у поступку јавне набавке мале вредности - набавка-електричне
енергије за потребе Техничка школа ЈНМВ бр. 26-17/2018-1.

Датум

М.П.

Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
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ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
(ЈНМВ 26-17/2018-1)

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду поднео назависно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

М.П.

Понуђач

____________________________
(потпис одговорног лица)
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ.75. СТ.2. ЗЈН

ИЗЈАВА

(ЈНМВ: 26-17/2018-1)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје понуде
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности које су на снази у време
подношења понуде.

Место:
Датум:

М.П.

Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)
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10.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

(ЈНМВ 26-17/2018-1)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно извршавали
обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за период 2014., 2015. и
2016. године.

Место:
Датум:

М.П.

Понуђач

________________________
(потпис одговоног лица)
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ГАРАНЦИЈАМА

ИЗЈАВА
О
Финансијским гаранцијама

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да Понуђач _______________________ се
обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца са овлашћењем за попуну у висини од
10% од вредности уговора без ПДВ а са клаузулом без „без протеста“ и по виђењу „на име добро
извршеног посла“, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора.
Купац оставља право уновчавања гаранције ако снабдевач не испоручи електричну енергију под
условима и на начин утврђен по члану 2. овог уговора.
Понуђач се обавезује да приликом прве испоруке достави уредно потписану и регистровану
сопствену бланко меницу без жираната у корист Наручиоца са овлашћењем за попуну у висини од
10% од вредности уговора, без ПДВ са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу „ на име отклањања
грешака у гарантном року“, која ће трајати 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока.

Место
Датум

М.П.

Понуђач
________________________
(потпис одговоног лица)
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