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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив наручиоца: Институт за низијско шумарство и животну средину
Адреса наручиоца:
21000 Нови Сад, Антона Чехова 13д
Интернет страница наручиоца:
www.ilfe.org
2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
3. Предмет јавне набавке: добра – Набавка електричне енергије
4. Контакт:

Александра Новчић
email: sandranovcic@uns.ac.rs
fax:
021/540-383

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис набавке: Набавка електричне енергије за потребе Института за низијско шумарство и
животну
Назив набавке: ЈН 66/2017-1 Набавка електричне енергије
Ознака из општег речника набавке:

09310000 – Електрична енергија
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1. Врста добара: Електрична енергија са потпуним снабдевањем. Количина електричне
енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на местима примопредаје
током периода снабдевања. Понуђач је балансно одговоран за место примопредаје
наручиоцу.
2. Врста продаје: гарантована и стална
3. Период испоруке: годину дана од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци (сваким
даном од 00:00 до 24:00h), односно до ступања на снагу уговора о јавној набавци
електричне енергије за 2017. годину.
4. Количина добара: Дефинисана табелом датој у прилогу 1. конкурсне документације.
Количина потребне електричне енергије је одређена на основу остварене потрошње у
ранијим периодима и представља оквирне потребе наручиоца за истом (у наставку је дат
сумиран преглед потреба за електричном енергијом; комплетна табела дата је на страни 28.).
период
2017/2018

Укупно
(kWh)

1
Бројило:
958583
Бројило:
3201195
Бројило:
123402

2 (3+4)

ВТ
(kWh)
3

НТ
(kWh)
4

Одобрена
снага
(kW)
5

22700

17000

5700

17,25

24800

17800

7000

34,50

20420

14000

6420

17,25

Пронуђач прихвата да су потребне количине електричне енергије дате на основу процене и
да, уколико потребе наручиоца то захтевају, могу бити увећане за до 10% укупне уговорене
количине електричне енергије. У случају да је до истека уговора потрошено мање од
уговореног, продужење периода испоруке се може регулисати накнадним анексом уговора,
а по ценама и другим условима из понуде Понуђача.
Ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, Понуђач ће
Наручиоцу давати одговарајућа упуства (у слободној форми, на свом меморандуму) о
најекономичнијим начинима коришћења и штедње електричне енергије, а у складу са чл. 35.
Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом.
5. Квалитет добара: у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама
Правила о раду преносног система („Сл.Гласник РС“ бр. 3/2012) и Правилима о раду
дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.
6. Место испоруке добара: мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем.
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7. Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188.
став 3. Закона о енергетици („Службени Гласник РС“, бр 145/2014), односно да ће одмах по
потписивању уговора закључити:
(a) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен; и
(b) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места
примопредаје тог крајњег купца.
8. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранција квалитета: У складу са
одредбама подзаконских аката из тачке 5. овог поглавља конкурсне документације.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Списак електроенергетских објеката наручиоца дат је у прилогу 1. (страна 28.) са планираном
потрошњом по мерним местима
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке – Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту
електричне енергије, издату од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та
лиценца још увек важећа.
При састављању понуде понуђач је дужан да изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
У случају подношења понуде са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава горе наведене услове, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове (дефинисане горе наведеним тачкама 1. до 4., док додатне услове (ако их је
наручилац дефинисао) испуњавају заједно. Услов дефинисан тачком 5. мора да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став
4. Закона, понуђач доказује достављањем изјаве (образац изјаве дат је у поглавље VI), којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом
(горе наведене тачке 1. до 4.), осим услова под тачком 5. који испуњава достављањем важеће
дозволе (лиценце за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије)
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надлежног органа (Агенције за енергетику) за обављање делатности која је предмет јавне
набавке у виду неоверене копије.
Изјава дата у поглављу VI морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача и
оверене печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (поглавље VI) мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (поглавље VI), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
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.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________ у поступку јавне набавке електричне енергије
број: JН 66/2017-1 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

заступшник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач __________________________________ у поступку јавне набавке електричне
енергије број ЈН 66/2017-1 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_______________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.

Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику.
2.

Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Институт за низијско шумарство и животну средину, 21000 Нови
Сад, Антона Чехова 13д, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку електричне енергије, број ЈН 66/2017-1 – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.03.2017 год.
до 10,00 часова.
Отварању понуда ће се приступити истог дана, 06.03.2017.године у 11,00 часова у
просторијама Наручиоца.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1) Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању обавезних и
допунских услова дефинисаних чл. 75. и 76. Закона (страна 7. и 8.);
2)

Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (стране 17. - 21.);

3) Попуњен, потписан и печатом оверен образац модела уговора (стране 22. – 25.);
4) Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (страна 27.)
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5) Изјаву да ће понуђач, у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, закључити
уговоре – дату на начин како је дефинисано у поглављу III тачка 7. конкурсне
документације;
6) У случају заједничке понуде, Споразум о заједничкој понуди;
7) Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије, издату
од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још увек важећа (у виду
неоверене фотокопије).
3. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвоњено.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Антона Чехова 13д, 21000 Нови
Сад са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку електричне енергије
број ЈН 66/2017-1- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку електричне енергије
број ЈН 66/2017-1 - НЕ ОТВАРАТИ “ или
„Опозив понуде за јавну набавку електричне енергије
број ЈН 66/2017-1- НЕ ОТВАРАТИ “ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку електричне енергије
број ЈН 66/2017-1. - НЕ ОТВАРАТИ “.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
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У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у има групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
12

поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговара о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Понуђач у понуди одређује рок плаћања који не може бити краћи од 15 нити дужи од 60
дана од дана пријема фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије за
претходни месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу места и периода испоруке електричне енергије
Место испоруке су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем.
Списак мерних места дат је у прилогу 1 (страна 28.).
Период испоруке је година дана од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци
(сваким даном од 00:00 до 24:00h), односно до ступања на снагу уговора о јавној
набавци електричне енергије за април 2017. годину –март 2018. година
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
8.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у складу са чланом 188. став
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3. Закона о енергетици
Члан 188. став 3. Закона о енергетици је прописује да када је закључен уговор о продаји са
потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач је
дужан да закључи: уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен и уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и
места примопредаје тог крајњег купца.
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 188.
став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
(a) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
(б) уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места
примопредаје тог крајњег купца.

9.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне енергије,
трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача.
Након закључење уговора цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
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11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу: Институт за низијско
шумарство и животну средину, 21000 Нови Сад, Антона Чехова 13д, или факсом на број:
021/540-385) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 66/2017-1
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.
13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача
После отварања понуда наручилац може приликом стучне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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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.
14. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
15. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико две или више
понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок плаћања, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
16. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине. (поглавље V)
17. 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.
18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
sandranovcic@uns.ac.rs факсом на број 021/540-385 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
16

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике
Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.
19. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _____________________ од ______________ за јавну набавку електричне енергије,
ЈН-66/2017-1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ПОРЕСКИ
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
ПОНУЂАЧА (ПИБ)
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
ПОНУЂАЧА (E-MAIL)
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И
НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ
СУ ДОКАЗИ ИЗ ЧЛ. 77. ЗЈН ЈАВНО
ДОСТУПНИ
(уколико се не достављају уз понуду)

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
(заокружити)
1) САМОСТАЛНО
2) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
3) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Интернет страница на којој су докази из
чл. 77. ЗЈН јавно доступни
(уколико се не достављају уз понуду)

2.

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Интернет страница на којој су докази из
чл. 77. ЗЈН јавно доступни
(уколико се не достављају уз понуду)

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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ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1.

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

2.

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

3.

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Набавка електричне енергије – ЈН 66/2017-1

Предмет
набавке

Јед.
мере

Јед.
цена без
ПДВ-а

Процењене
количине

Јед.
цена са
ПДВ- ом

1.

2.

3.

4.

5.

Електрична
енергија ВТ

KWh

48800

Електрична
енергија НТ

KWh

19120

УКУПНО:

Укупна цена
без
ПДВ-а, за
процењен
е
количине
6. (3х4)

Укупна цена са
ПДВ-ом, за
процењене
количине
7. (4х5)

67920

Укупна цена без ПДВ-а

динара .

Рок плаћања:
дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 45 дана);
Рок важења понуде:
дана од дана јавног отварања понуда (минимум 40 дана).

У

Дана:

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

Услови плаћања:

Плаћање се врши једном месечно, за
испоручену електричну енергију у
претходном месецу.

Рок за достављање рачуна:

До _______-ог дана у текућем месецу за
испоручену електричну енергију у
претходном месецу.

Рок плаћања:
(минимум 15 – максимум 45
календарских дана)

_______ дана од дана пријема рачуна за
испоручену електричну енергију у
претходном месецу.

Рок важења понуде:
(минимум 40 дана)

_______ дана од дана отварања понуда.

Датум

Понуђач
М.П.

_________________________
Напомена:

_____________________

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача који ће попунити, потписати
и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен дана __.__.2017. године између:
1. Институт за низијско шумарство и животну средину, 21000 Нови Сад, Антона
Чехова 13д, кога заступа директор Проф.др Саша Орловић, (у даљем тексту:
Наручилац), порески идентификациони број 104706702, матични број 08865248,
,с једне стране и
2. _____________________________, са седиштем у ____________________ ул.
________________ бр._____, кога заступа _______________________ (у даљем
тексту: Понуђач), порески идентификациони број: _____________________
матични број: _______________, број текућег рачуна ________________ телефон
______________, с друге стране.
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, сходно одредбама Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 68/2017), спровео поступак
јавне набавке мале вредности добара – електрична енергија, бр. ЈН-66/2017-1. и
да је после спроведеног поступка изабрао Понуђача за набавку електричне
енергије.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка електричне енергије за потребе Наручиоца,
према условима и спецификацији дефинисаној конкурсном документацијом и
понудом Понуђача.
Саставни део овог Уговора је понуда Понуђача бр. _______________________ од
__.__.2017. године за јавну набавку електричне енергије, ЈН 66/2017-1
Члан 3.
Цена добара и услови плаћања дефинисани су Понудом Понуђача. Цена
испоручене електричне енергије је фиксна и не може се мењати.
Ценом електричне енергије није обухваћена накнада за обновљиве изворе
енергије, као ни трошкови услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију
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електричне енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које
Оператор дистрибутивног система обрачунава Понуђачу, уз примену ценовника
за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије.
Члан 4.
Количина потребне електричне енергије је одређена на основу остварене
потрошње у ранијим периодима и представља оквирне потребе наручиоца за
истом. Оквирне количине електричне енергије током периода испоруке
дефинисане су табелом датом у оквиру
прилога 2. конкурсне документације.
Понуђач прихвата да су потребне количине електричне енергије дате на основу
процене и да, уколико потребе наручиоца то захтевају, могу бити увећане за до
10% укупне уговорене количине електричне енергије.
У случају да је до истека уговора потрошено мање од уговореног, продужење
периода испоруке може се регулисати накнадним анексом уговора, а по ценама и
другим условима из понуде Понуђача.
Понуђач преузима обавезу потпуног снабдевања Наручиоца електричном
енергијом и балансно је одговоран за места примопредаје електричне енергије
Наручиоцу.
Члан 5.
Понуђач се обавезује да ће квалитет испоручене електричне енергије бити у
складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о
раду преносног система („Сл. гласник РС“ бр. 3/2012) и Правилима о раду
дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.
Члан 6.
Места испоруке добара су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој
потрошњи.
Понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
преносом и
испоруком електричне енергије до места испоруке.
Члан 7.
Понуђач се обавезује да у периоду од годину дана од дана ступања на снагу
уговора о јавној набавци (сваким даном од 00:00 до 24:00h), односно до ступања
на снагу уговора о јавној набавци електричне енергије од 01.04.2017 -31.03.2018.
године, испоручује уговорена добра, према условима из конкурсне документације
и понуде Понуђача.
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Члан 8.
Плаћање се врши једном месечно, за испоручену електричну енергију у
претходном месецу.
Рок за достављање рачуна је до _______-ог дана у текућем месецу за испоручену
електричну енергију у претходном месецу.
Рок плаћања је дефинисан понудом Понуђача и износи _______ дана од дана
пријема рачуна за испоручену електричну енергију у претходном месецу.
Члан 9.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у
року од 8 (осам) дана од дана пријема фактуре поднесе приговор Понуђачу.
Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о
приговору Наручиоца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак
Оператора преносног система.
Члан 10.
Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са
члановима 192,193. и 194. Закона о енергетици („Службени Гласник РС“ бр.
145/2014).
Члан 11.
Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним
случајевима који су наступили независно од воље странака.
Под појмом више силе 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, мимо воље и
моћи уговорних страна, 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. Страна погођена
вишом силом треба одмах телеграмом, телефаксом или електронском поштом, да
обавести другу страну о настанку, о врсти и евентуалном трајању више силе
односно других околности које спречавају извршење уговорних обавеза, као и да
предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.
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У случају да виша сила на страни Понуђача траје дуже од 30 (тридесет) дана,
Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Понуђачу, у
којој се позива на овај члан уговора, раскине овај уговор без остављања
примереног раскидног рока Понуђачу.
Члан 12.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно. У
супротном, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду
Члан 13.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
Члан 14.
На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе позитивних
прописа.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној
страни припадају по 2 (два) примерка.
Понуђач

Наручилац
М.П.

_______________________

_____________________

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

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

Понуђач
М.П.

_________________________

____________________
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________, даје:
ИЗЈАВУ
О

НЕЗАВИСНОЈ

ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке електричне енергије, ЈН66/2017-1 поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Понуђач
М.П.

_________________________

_________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити огранизацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом

Page 28 of 29
Јавна набавка мале вредности добара – ЈН 66/2017-1

ПРИЛОГ 1. – Списак електроенергетских објеката Наручиоца
1. Мерно место
Два мерна места у пословном објекту у Новом Саду
- Број бројила: 958583
- Број бројила: 3201195
Место испоруке: Антона Чехова 13д, Нови Сад
Мерно место : Огледно добро Института у Каћу-Каћка шума

- Број бројила:123402
Место испоруке у Каћу, Каћка шума, 21241 Каћ
Бројило се налази у трансформатору и није нам доступно. Очитавање
потрошње се врши даљински уз накнаду. Обрачун утрошене електричне
енергије се обавља тако што се број потрошених киловат часова множи са
константом 20.
Процењена потрошња у периду април 2017/март 2018
Категорија: Ниски напон – 301

период
2017/2018

Укупно
(kWh)

1
Бројило:
958583
Бројило:
3201195
Бројило:
123402

2 (3+4)

Укупно

ВТ
(kWh)
3

НТ
(kWh)
4

Одобрена
снага
(kW)
5

22700

17000

5700

17,25

24800

17800

7000

34,50

20420

14000

6420

17,25

67920

48800

19120

Page 29 of 29
Јавна набавка мале вредности добара – ЈН 66/2017-1

