ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.1.3.

ВРСТА ПОСТУПКА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Објављен позив на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Дома:
Крајњи рок за достављање понуда:

Дана 12.10.2018. године

Понуде доставити на адресу:

Дом ученика средњих школа Прокупље,
ул. Вука Караџића 10, 18400 Прокупље
Просторијама Дома ученика средњих
школа Прокупље, ул. Вука Караџића 10,
дана 22.10.2018.са почетком у 12:00 часова.
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Јавно отварање понуда обавиће се у:
Укупан број страна:

Дана 22.10.2018. до 11:00 часова

Прокупље, октобар 2018. године

страна 1 од 41

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( ``Сл.гласник РС``, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(``Сл.гласник РС``,број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр.264-07/18 од 10.10.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.265-07/18
од 10.10.2018. године, припремљена је :
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
С А Д Р Ж А Ј:
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I.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Назив наручиоца:
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Адреса наручиоца:
Ул. Вука Караџића 10
Интернет страница наручиоца:
www.domucenikapk.edu.rs
Е-mail адреса наручиоца:
topdom@beotel.rs
Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке:
Добра- електрична енергија
Лице за контакт:
Име и презиме: Маја Милошевић, Ивана Мировић
Функција: Службеници за јавне набавке
Телефон: 027/334-066, 027/815-00-22
Е-mail адреса: topdom@beotel.rs
Напомене:
Напомена да ли је у питању
Није
резервисана јавна набавка:
Начин
преузимања
конкурсне
Конкурсна документација се може преузети:
документације:
- Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs)
- Интернет страници наручиоца: www.domucenikapk.edu.rs
- Непосредно преузимање на адреси наручиоца: ул. Вука
Караџића бр.10, 18400 Прокупље, код службеника за јавне
набавке – Мировић Иване, радним данима ( од понедељака
до петка) у времену од 08,00- 13,00 часова.
Начин и рок за подношење понуда:
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се
у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте 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 наручиоца: Дом ученика средњих
школа Прокупље, ул. Вука Караџића 10, 18400 Прокупље, са
обавезном назнаком на лицу коверте: ``Понуда за јавну
набавку добара редни бр.1.1.3. – електрична енергија``.
Последњи дан рока, односно датум
Рок за достављање понуда је 22.10.2018. до 11:00 часова
и сат за подношење понуде.
Последице
пропуштања
рока Понуде које буду припремљене након датума и сата
одређеног за подношење понуда:
одређеног
за
подношење
понуда
сматраће
се
неблаговременим, и биће враћене по окончању поступка
отварања понуда понуђачима неотворене, уз назнаку да су
неблаговремене.
Обавештење о месту,дану и сату - јавно отварање обавиће се у просторијама Дома ученика
отварања понуда, као и времену и средњих школа Прокупље,ул. Вука Караџића 10
начину подношења пуномоћја:
- дан и сат отварања понуда: 22.10.2018. год. са почетком у
12:00 часова.
- време и начин подношења пуномоћја: Јавном отварању
понуда могу присуствовати овлашћени представници
понуђача који морају имати писано овлашћење тј. пуномоћ.
Писано овлашћење се предаје Комисији пре отварања
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Обавештење о року у коме ће
наручилац донети одлуку о додели
уговора:

понуда. ( Овлашћење представника понуђача је саставни
део конкурсне документације). Уколико овлашћени
представници не поднесу овлашћење, у поступку учествују
као обична јавност.
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у
року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

I.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
А.Детаљан опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије, у свему
према техничким спецификацијама. Техничке спецификације су
дефинисане у тачци 2. конкурсне документације. Предметна
јавна набавка није обликована у више истоврсних целина тј.
партија, тако да ће се након окончања поступка закључити један
уговор о јавној набавци добара.
1.Опис предмета набавке:
Б.Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање
делатности: )
Постоји обавеза поседовања важеће дозволе надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке: лиценцу за трговину електричном енергијом, коју
је издала Агенција за енергетику.
Важна напомена:
2.Ознака предмета набавке:
Редни број
1.

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из
општег речника набавке:
Ознака у ОРН
Назив из ОРН
09310000
Електрична енергија

II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ИСПОРУКЕ И
СЛ.
1.Врста и количина добара:
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца(наручиоца) на месту
примопредаје током периода снабдевања.
Потребне количине електричне енергије процењене су на основу регистроване потрошње за период
септембар 2017.–август 2018. године и дате су у следећој табели.

ТАРИФА

ЕНЕРГИЈА
АКТИВНА (KWh)

ВИША:
Број места мерења 1: 4013108183 и
Број места мерења 2: 4013108191
НИЖА:
Број места мерења 1: 4013108183 и
Број места мерења 2: 4013108191

ОДОБРЕНА СНАГА
100KW

150658
42718
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УКУПНО:

193376

Наручилац се обавезује да плати све прекомерно преузете количине енергије у Складу са важећим
прописима.
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за место примопредаје енергије Наручиоцу.
Наручилац задржава право да, у складу са чланом 115. ЗЈН-а, након закључења уговора о јавној набавци, без
спровођења поступка јавне набавке, повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитне понуде за планирану потрошњу електричне
енергије.
2. Техничке карактеристике:
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца у току претходне
године, на месту примопредаје током испоруке.
3.Квалитет, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије треба да буде у складу са „Правилима о раду
тржиштима електричне енергије“ („Службени гласник РС“ 120/2012) и Изменама и допунама правила о раду
тржишта електричне енергије (Сл.гласник РС'' бр. 9/2014), „Правилима о раду преносног система“
(''Сл.гласник РС'' бр.79/2014), „Правилима о раду дистрибутивног система“, „Закона о енергетици“
(„Службени гласник РС“ бр.145/2014), „Уредбе о условима о испоруци и снабдевању електричном
енергијом“ („Службени гласник РС“, бр. 63/2013) и „Уредбе о начину и условима одређивања уједначених
цена приступа дистрибутивном систему“ („Службени гласник РС“ бр.113/2013);
4.Период испоруке:
Годину дана од дана закључивања уговора о потпуном снабдевању свакодневно, од 00:00h до 24:00h.
5.Место испоруке:
Мернo местo Наручиоца прикљученo на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону
Т Г 4/4.
Понуђач је дужан да УЗ ПОНУДУ достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране овлашћеног
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 по
потписивању уговора закључити:
-Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен и
-Уговор којим преузима балансну одговорност за места примиопредаје крајњег купца
III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право учешћа имају сва заинтересована лица односно сви понуђачи, који испуњавају обавезне и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из конкурсне документације утврђене у свему према
члану 75. и 76. Закона о јавним набавкама и то:
III.1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ по члану 75. ЗЈН

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 и кривично дело
преваре.;
3. обавезни услов под тачком 3. не примењује се по Закону о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр.68/2015)
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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
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом- лиценцу за трговину електричном
енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенцију за енергетику.
6. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде.
III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ по члану 76.ЗЈН
1. Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком
периоду из претходне две године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију, што се доказује Потврдом (уверењем)
Оператора преносног система.
2. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
Да Понуђач није био неликвидан у периоду од 12 месеци уназад од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки
IV

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:

1.Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.
2. .Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
3.Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама су обавезни
да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре.
4.Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку изабрана за доделу уговора, да у року од 5 дана достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у наведеном року не достави на
увид оригинал или оверену копију захтеваних доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву и изабрати следећег најповољнијег понуђача.
5.Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и условима конкурсне
документације понуђач доказује:
ИЗЈАВОМ - на обрасцу број 3,3а и 3б . Из конкурсне документације
(НАГЛАШАВАМО ДА СЕ У ПОНУДИ
НЕ ДОСТАВЉАЈУ
ПОЈЕДИНАЧНИ ДОКАЗИ ЗА
ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ( ОСИМ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 1. ТАЧКА 5. КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА УЗ
ПОНУДУ) КОЈИ СУ ОПИСАНИ У ДОЛЕ НАВЕДЕНОМ ДЕЛУ КОНКУРСНЕ у складу са чл.77. Закона о
јавним набавкама и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Правилником о изменама и
допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне докуменатције у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова.
ВЕЋ СЕ ИЗЈАВОМ (образац 3, 3а и 3б) ГАРАНТУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
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УКОЛИКО НАРУЧИЛАЦ НАКОН СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА А ПРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О
ДОДЕЛИ УГОВОРА НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ , ЗАТРАЖИ ОД НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА ДА ДОСТАВИ НА УВИД ОРИГИНАЛЕ ИЛИ ОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ СВИХ ИЛИ
ПОЈЕДИНАЧНИХ ДОКАЗА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, ТЕК ОНДА ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА
СВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА ДОЛЕ ОПИСАН НАЧИН.
Доказивање обавезних услова:
1.Услов III.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:
- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
регистра надлежног Привредног суда
- За предузетнике: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра
Напомена:
 Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије
после упућивања позива за достављање оригинала или оверених копија.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача:
2.Услов III.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:
- За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и
надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
- За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске
управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Напомена:
 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума
отварања понуда.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача:
3. услов III.1.тачка 3.- не примењује се по Закону о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр.68/2015)
4.Услов III.1.тачка 4. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, доказује се:
- За правна лица и предузетнике: Уверењем Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Напомена:
 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума
отварања понуда.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача:
5.Услов III.1.тачка 5. - Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, само ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом за добра која су предмет јавне набавке.
Напомена:
 Наведени доказ се може доставити као неоверена фотокопија .
* Испуњеност обавезног услова под тачком 5. доказује се важећом лиценцом за
трговином електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од
Агенције за енергетику
 НАПОМЕНА: ОВАЈ ДОКАЗ СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПОНУДУ.
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6.Услов III.1.тачка 6. – доказује се Изјавом - Образац 3, 3а и 3б
Изјава– о испуњености свих обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Напомена:
 Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрасцу бр. 3, 3а и 3б из конкурсне
документације.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача:
Напомена:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова.

Доказивање додатних услова ( ДОКАЗИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ И МОГУ СЕ ДОСТАВИТИ
КАО НЕОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ):
Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
III.2. тачка 1.- Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну
трансакцију.
III.2. тачка 2. - Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 12 месеци
уназад од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки или навести
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Услови које мора да испуни подизвођач, и то:
Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене за понуђача ( Поглавље III.1., тачка 1 до 4 и 6), и
услов под тачком 5. за део набавке који ће извршити преко подизвођача, док додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке не мора да испуњава.
Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача, и то:
Сваки од понуђача из групе понуђача мора да испуни све обавезне услове наведене у поглављу III.1( тачка 14 и 6), услов под тачком 5. дужан је да испуни понуђач из групе којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходно испуњење тог услова. Додатне услове ( поглавље III.2.тачка1) испуњавају заједно.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да УЗ ПОНУДУ достави и изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
овлашћеног 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. Став3. Закона о
енергетици, односно да ће по потписивању уговора закључити:
- Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца
прикључен и
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су
обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.
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Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до
тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и
уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Дом ученика средњих школа Прокупље 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 и да је документује на прописан начин, са
назнаком ``Поступак ЈНМВ-добара: електрична енергија бр.1.1.3.``.

V. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде а све
прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума економски најповољније понуде.
Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 84. Закона о јавним
набавкама уз примену критеријума "економски најповољнија понуда" сходно члану 85. Закона о јавним
набавкама узимајући у обзир следеће елементе критеријума:
- најнижа понуђена цена - 60 пондера,
- најдужи рок важења понуде - 40 пондера,
Укупна цена понуде добија се збиром пондера по свим елементима, а затим се врши рангирање
понуда.
Начин рачунања пондера: Рачунање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале као и
сабирање укупног броја пондера које ће се такође вршити заокруживањем на две децимале.
Напомена:

Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују
се тако што се упоређују укупне цене (укупна цена понуђача који није у систему ПДВ-а и
укупна цена без ПДВ-а понуђача који је у систему ПДВ-а).
НАПОМЕНА:
Додатни
1.Уколико након извршене оцене понуда, две или више понуда имају једнаки број
критеријум
пондера, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. ЗЈН, биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.
2.У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом,
Комисија ће доделити уговор понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.
1. Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену и исти рок важења
понуде, избор најповољније понуде извршиће се жребањем у просторијама
Наручиоца у присуству представника понуђача уколико су присутни, односно без
присуства представника уколико нису присутни а благовремено су обавештени о
жребању.
Методологија за А ) ЦЕНА – 60 пондера
доделу пондера
- Примењује се коефицијент добијен односом најниже понуђене укупне цене без ПДВ-а
(Цмин) и понуђене укупне цене без ПДВ-а (Цпон) помножен са бројем пондера.
Ц. мин
Ц = ---------- x 60
Ц. пон
Б НАЈДУЖИ РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – 40 ПОНДЕРА
Рпон
Р= ------------х 40
Рмах
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да достави и превод на
српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није другачије
назначено.
Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима.
6.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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: Дом ученика средњих школа Прокупље, улица Вука Караџића. број 10, 18400
Прокупље, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара редни број 1.1.3. Електрична енергија, - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.10.2018. године до 11:00
часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена по
окончању поступка отварања понуда неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 22.10.2018. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама
наручиоца Дома ученика средњих школа Прокупље, на адреси улица Вука Караџића број 10 у Прокупљу,
уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу писмено
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,које је заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране одговорног лица понуђача.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева наручиоца у
погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће
упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.
Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос
захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати.
У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном обрасцу из
конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као таква ће бити одбијена.
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Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у
конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 . Закона),који морају
бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној
документацији(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
6.3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама.
6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика средњих школа Прокупље,
улица Вука Караџића број 10, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара редни број 1.1.3 – Елелктрична енергија. - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку добара редни број 1.1.3 – Електрична енергија,. - НЕ ОТВАРАТИ ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку добара редни број 1.1.3.– Електрична енергија,. - НЕ ОТВАРАТИ ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара редни број 1.1.3 – Електрична енергија,. - НЕ
ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси
са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
4.конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве 3а.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
6.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81.ст. 3 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,
 опис послова сваког од понуђача из групе понушача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4.
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 уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
6.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Понуда ће бити прихватљива уколико је поднета у свему према условима из конкурснедокументације.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до и сл.).
У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Плаћање ће се одвијати према испостављеним рачунима за оставрену потрошњу.Рок важења понуде наводи
Понуђач у понуди с тим да исти не може бити краћи од 30дана 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 у било ком
делу.Наручилац ће плаћање вршити по пријему оригиналног рачуна, до 20-ог у текућем месецу за претходни
месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Авансно плаћање није дозвољено.
Место испоруке-примопредаје је мерно место Наручиоца на месту прикључења на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону. Период испоруке годину дана од дана закључења уговора,
од 00:00 h-до 24:00 h.
6.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
предмета јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуда узимати у обзир
Понуђена цена трошкова електричне енергије, без припадајућих дажбина, без пореза на додату вредност.
Цена обухвата цену електричне енергије, са балансном одговорношћу у складу са законом о енергетици,
набавку и испоруку електричне енергије.
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Обавеза понуђача је да искаже јединичне цене за активну енергију за периоде више и ниже тарифе, без и са
ПДВ-ом.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкове
приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаду за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије, као ни акцизу за утрошену електричну енергију.
Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу
обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за
пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у
складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у
„Службеном гласнику РС“, односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених у
„Службеном гласнику РС“.
Јединичне цене електричне енергије морају бити фиксне до коначне реализације уговора.
Обавеза наручиоца је да изврши рачунску проверу цена из понуде. У случају разлике између јединичне и
укупне цене меродавна је јединична цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН,
односно тражиће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по
добијању образложења, проверити.
6.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је обавезан да УЗ ПОНУДУ достави :
- 1-МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ , насловљену на: Наручиоца, и то:
1) соло меницу, у износу од 2% од вредности понуде (УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А),
са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив
- оригинал - у корист:Наручиоца
Меница за озбиљност понуде се активира:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда
се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем);
б) ако у законском року на захтев наручиоца не достави на увид оригинале или оверене копије доказа којима
доказује испуњеност услова за учешће
ц) уколико у року од 5 дана од дана закључења уговора не преда меницу за добро извршење посла и
менично писмо.
Уз меницу за озбиљност понуде понуђач доставља и:
- Оригинал меничног писма –овлашћења за меницу за озбиљност понуде,
- затим картон депонованог потписа
-и потврду пословне банке о регистрацији менице
Напомена: износи наведени у меничном писму могу бити изражени номинално или процентуално од
вредности понуде, при чему се узима у обзир вредност понуде без ПДВ-а
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група понуђача је у
обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве у којој ће потврдити намеру:
1. да ће у року од 5 дана од дана обостраног потписивања уговора доставити наручиоцу
Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, уредно оверену и потписану
од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 10% од вредности уговора, без
ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по
виђењу'' и роком важења 10 (десет) дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних
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добара. Наручилац може наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или
неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од стране понуђача.
Уз меницу за добро извршење посла понуђач доставља:
- оригинал меничног писма – овлашћења за меницу за добро извршење посла,
- картон депонованог потписа
- и потврду пословне банке о регистрацији менице.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету
(``Службени лист СРЈ``,бр.2/2002 и 5/2003 и ``С.гласник РС``, бр.43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и
31/2011 и 139/2014-др.закон).
6.12. 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.
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.
6.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
6.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: topdom@beotel.rs, 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, јавна набавка добара редни број 1.1.3.- Електрична енергија.
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.
6.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
6.16 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.
6.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за
закључење уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом ниј другачије одређено.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштомна e-mail: topdom@beotel.rs или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Дом ученика средњих школа Прокупље,
улица Вука Караџића број 10, 18400 Прокупље.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5дана од дана објављивању одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако
су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао
знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са
одредбама члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.
У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет
страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1.тачка
6) Закона, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који
садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе,
као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне
таксе;
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3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све
напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава)
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке
Србијеу складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
НАПОМЕНА ПОНУЂАЧИМА: ПРЕ УПЛАТЕ ТАКСЕ СВАКАКО ПРОВЕРИТИ КОД УПРАВЕ
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДА ЛИ ЈЕ ДОШЛО ДО ПРОМЕНЕ ИЗНОСА ИЛИ БРОЈА РАЧУНА.
6.18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће доставити Уговор о јавној набавци понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци Наручилац може , у складу
са чланом 113.став 3. Закона о јавним набавкама, да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем .
Наручилац може у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5. Уколико је поднета само једна понуда да и пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци
Наручилац може у складу са чланом 115. ЗЈН након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговор не може бити већа од вредности из
чл.39. став 1. ЗЈН односно члана 124а. за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и
поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији
и уговору о јавној набавци.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних
елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној
документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописом.
Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и
конкурсној документацији.
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДРУГИХ ПРИЛОГА И ОБРАЗАЦА
1.Образац бр.18 – Овлашћење представника понуђача - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе
понуђача.
Напомене:
Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје
комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако
је исту доставило у склопу запечаћене понуде.
Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење представника понуђача за учешће
у отварању понуда.
2..Образац бр.19 – Потврда о пријему понуде - Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице
наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно на адресу наручиоца из позива за
достављање понуде.
Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему понуде.
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.

ОБРАЗАЦ 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне
документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и обрасце о
испуњености обавезних и додатних услова и то:
Ред. бр.



НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА
да

не

да
да

не
не
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не



ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ......................................................ОБРАЗАЦ 2
ИЗЈАВА понуђача о испуњености обавезних услова,
поштовања законских прописа и средствима финансијског обезбеђења -ОБРАЗАЦ 3
ИЗЈАВА подизвођача о испуњености обавезних
услова и поштовања законских прописа - ................................................ОБРАЗАЦ 3а
ИЗЈАВА члана групе понуђача о испуњености обавезних услова и поштовања
законских прописа - ............................. .
ОБРАЗАЦ 3б
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА –.......................................ОБРАЗАЦ 4
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа самостално – ...............................ОБРАЗАЦ 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о ангажовању подизвођача –.................................ОБРАЗАЦ 6
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – ..................................................................ОБРАЗАЦ 7
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ – ...
ОБРАЗАЦ 8
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-НОСИОЦУ ПОСЛА КАО ОВЛАШЋЕНОМ
ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА .................................................................. ОБРАЗАЦ 9
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА..............................................ОБРАЗАЦ 10
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА
ИЗ КОНК. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ .................................................................ОБРАЗАЦ 11
ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ –..................................ОБРАЗАЦ 12
ИЗЈАВА У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ.....................................................................................................ОБРАЗАЦ 13
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ..................................................................................ОБРАЗАЦ 14



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ-.....................................

ОБРАЗАЦ 15
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МОДЕЛ УГОВОРА –............................................................................... ОБРАЗАЦ 16
МЕНИЧНО ПИСМО ЗА МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ-.........ОБРАЗАЦ 17

да
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М.П

да
потпис овлашћеног лица
_________________________________

Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице:
-понуђача који наступа самостално, понуђача који наступа са подизвођачем, подизвођача,носиоца
посла-овлашћеног члана групе понуђача и члана групе понуђача.
За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно попуњавају само
обрасци који се односе на исте.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког члана групе
понуђача.
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
ОБРАЗАЦ

2.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/2015
и 68/2015),
даје се
И З Ј А В А
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под

пуном

кривичном

и

материјалном

одговорношћу

______________________________________________________________
__________________________________

ул.

(уписати

испред
назив

понуђача

понуђача),

_________________________________________

бр.

из

____,

изјављујем да је понуда бр.__________________ (дел.број понуђача) од _____________ године,за јавну
набавку добара који су предмет ЈНМВ бр. 1.1.3. сачињена и поднета независно, без договора са другим
понуђачима или заинтЕресованим лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.

ОБРАЗАЦ 3.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/2015 и
68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр.1.1.3. од
_______________.године,
___ ,д а ј е с е
И З Ј А В А ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама, поштовању законских прописа
и средствима финансијског обезбеђења дефинисаним конкурсном документацијом

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред понуђача
________________________________________________________________
из
______________________________ ул.______________________________________________ бр.____ ,
изјављујем:


да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру поглавља
III.1. тачка 1 – 5 ,



да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 6 и то:
o

све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине,

o

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда .



да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског обезбеђења у складу са износима и
роковима утврђеним конкурсном документацијом.



да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој
форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави
оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних
и додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова у оквиру поглавља IV
.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
ОБРАЗАЦ 3а.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/2015 и
68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр.1.1.3. од
___________.године,
, даје се
ИЗЈАВА
ПОДИЗВОЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама и поштовању законских
прописа
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред подизвођача
_________________________ __________________из _____________ ________________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем:


да подизвођач, испуњава све обавезне
поглавља III.1. тачка 1 – 4,



да подизвођач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 6 и то:



услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру

o

све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине,

o

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као прихватљива, уколико то
наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог
позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само
појединих - тражених обавезних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова
у оквиру става IV .
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена:

Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку јавне
набавке наступа са више подизвођача.
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
ОБРАЗАЦ 3б.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12,14/2015 и
68/2015 ) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр.1.1.3. од
__________.године,
даје се
ИЗЈАВА
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75.
Закона о јавним набавкама и поштовању законских прописа
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред члана групе
понуђача
__________________________________________________
из
______________________________________
ул.__________________________________
бр.____
,
изјављујем:


да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у
оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 4 ,.



да члан групе понуђача испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 6 и то:



o

све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине,

o

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада оцени као
прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана
од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о
испуњености свих или само појединих - тражених обавезних услова у свему према Упутству за
доказивање испуњености услова у оквиру пасуса IV .
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

Напомена:

Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у поступку
јавне набавке наступа заједничком понудом као група понуђача.
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
ОБРАЗАЦ 4.
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА

У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.1.1.3. наступам и подносим понуду на следећи
начин:

А) САМОСТАЛНУ ПОНУДУ

Б) ПОНУДУ СА СЛЕДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:
1. ______________________________________________________ назив подизвођача
2. ______________________________________________________ назив подизвођача
3. ______________________________________________________ назив подизвођача
В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1. ______________________________________________________ носилац посла
2. ______________________________________________________ члан групе
3. ______________________________________________________ члан групе
4. ______________________________________________________ члан групе
5. ______________________________________________________ члан групе

Напомена: Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима
или носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

ОБРАЗАЦ 5.
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив
Адреса
седишта

Улица и број
Место
Општина
Одговорно – овлашћено лице
(законски заступник)
Особа за контакт односно лице
ОВЛАШЋЕНО ЗА САСТАВЉАЊЕ
ПОНУДЕ И телефон тог лица
Текући рачун понуђача и посл.банка
1.__________________________________банка_____________
2.__________________________________банка_____________
3.__________________________________банка_____________
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Напомена да ли је понуђач
уписан у Регистар понуђача
у складу са Законом о јавним
набавкама

Заокружити:
1.Да
2.Не

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

ОБРАЗАЦ 6.
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
За делимичну реализацију јавне набавке мале вредности, ангажујем следеће подизвођаче:

Ред.
бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА – И КОЛИЧИНЕ
ДОБАРА
ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА
%

1.

2.

3

4

5.
УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА:

_____ %

Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме прећи 50%
укупне вредности ДОБАРА.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

ОБРАЗАЦ 7.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у
поступку јавне набавке наступа са више понуђача.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

ОБРАЗАЦ 8.

ИЗЈАВА
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара-електрична енергија
подносимо заједничку понуду и наступамо као група понуђача.
Овлашћујемо члана групе ____________________________________________________ из
________________________________________,
ул. ____________________________________
бр. ____, да као носилац посла - овлашћени члан групе понуђача у име и за рачун осталих чланова
групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери уговор о јавној набавци добара.

ПУН НАЗИВ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ВРСТА-И КОЛИЧИНЕ
ДОБАРА ПОВЕРЕНЕ
ЧЛАНУ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА

ПОТПИС И ПЕЧАТ ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Носилац посла:
м.п.

________________

м.п.

________________

м.п.

________________

м.п.

________________

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

ОБРАЗАЦ 9.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
-НОСИОЦУ ПОСЛАКАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

ОБРАЗАЦ 10.
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина

Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број

страна 27 од 41

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail

Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико
се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

ОБРАЗАЦ 11.

И З Ј А В А
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач
_______________________________________________________________
из
____________________________________________ ул. ___________________________________________
бр. ____ овом изјавом потврђује да у потпуности прихвата све услове из конкурсне документације за
реализацију јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3.- електрична енергија.
Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена уколико се
прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од тражених услова.
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

НАПОМЕНА:


За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само
понуђач.



За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла овлашћени члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 12
ОБРАЧУН
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови припреме понуде који се потражују:
Ред.бр.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
1.
2.
3.
4.
5.
Укупан износ трошкова који се потражује:

ИЗНОС
дин.
дин.
дин.
дин.
дин.
дин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
МП

Н а п о м е н а:
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12, 14/2015 и
68/2015):


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.



Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога
који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само трошкове:
-

израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда истих и уколико
су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца као и,
прибављања средстава финансијског обезбеђења.

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.



Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 12-Обрачун трошкова припреме понуде
сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове.

ОБРАЗАЦ 13

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“,бр. 124/12,14/15 и 68/2015)

ИЗЈАВА
У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Под пуном

материјалном и кривичном

одговорношћу

испред понуђача

_______________________________________ (уписати назив понуђача), из __________________
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
Ул. ._____________________________________ бр_____ , изјављујемо да сносимо накнаду за
коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

____________________________

ОБРАЗАЦ 14.
На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.1.3.. и
објављеног позива дана _______________________..године, чији је предмет набавка ДОБАРА –
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, д о с т а в љ а м о
ПОНУДУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:_______________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________
Матични број _________________________________, ПИБ __________________________
Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________
1. Понуду дајемо:
а) самостално

б) са подизвођачем

ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција
Предмет
набавке
1

Јед. мере

2

Јед. Цена без Процењене
ПДВ-а
количине
3

4

Јед.цена
ПДВ-ом
5

са

Укупна цена
без пдв-а, за
процењене
количине
6 (3х 4)

Укупна цена
са пдв-ом, за
процењене
количине
7 (4х5)
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
Активна
енергија
виша тарифа
Активна
енергија
нижа тарифа
УКУПНО:

kwh

150658
42718

кwh

193376

У понуђеним ценама није урачуната акциза на електричну енергију и она ће се обрачунавати и фактурисати
у складу са Законом о изменама и допунама Закона о акцизама ( „Службени гласник РС“ бр. 22/01, 73/01, 80/02,
80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11,
93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18)

2. Рок испоруке добара: годину дана од тренутка склапања Уговора о потпуном снабдевању електричном
енергијом, од 00:00 – 24:00 часова.
3.Важност понуде: ____ ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана отварања понуда ( не
може бити краћи од 30 дана )
4.Рок и начин плаћања:
1.рок плаћања: по пријему оригиналног рачуна, до 20-ог у текућем месецу за претходни месец
2.начин –вирмански на текући рачун понуђача по моделу уговора о јавној набавци – а по
пријему фактуре за испоручене количине електричне енергије коју испостваља снабдевач.
5. Место и начин испоруке: Мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
ОБРАЗАЦ 15
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ--- СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА Предмет
набавке

Јед. мере

1
Активна
енергија
виша тарифа
Активна
енергија
нижа тарифа
УКУПНО:

2

Јед. Цена без Процењене
ПДВ-а
количине
3

4

kwh

150658

кwh

42718

Јед.цена
ПДВ-ом
5

са

Укупна цена
без пдв-а, за
процењене
количине
6 (3х 4)

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

193376

Остали трошкови и накнаде:
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
Ул. Вука Караџића 10 ПИБ: 100414495 МАТ.БР. О7204370
Телефон/факс: 027/ 815-00-22 027 /334-066
Деловодни број : 269-07/18 од 12.10.2018.
1.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 РС и која је објављена у „Сл.гласник РС“.
2.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 РС и које су објављене у „Сл.гласник РС“.
3.Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије - према важећој Уредби о мерама
подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.
4. Трошкови акцизе за електричну енергију - према Закону о изменама и допунама Закона о акцизама,
(„Службени гласник РС“ бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др.
закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16,
30/18)

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 1. до 4. овог обрасца верификује понуђач.
М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
__________________________

ОБРАЗАЦ 16.
МОДЕЛ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Уговорне стране :
1. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ, ул Вука Караџића 10, матични број
07204370, ПИБ 100414495, који заступа директор Јелена Вуковић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦКУПАЦ).
2. __________________________________________________________________________
из_____________________________________________,ул. _________________________________
бр. ________, матични број ________________________, ПИБ ______________________________,
текући рачун бр. ______________________________________________________ код пословне банке
___________________________________,
кога
заступа
директор
__________________________________________, (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ - СНАБДЕВАЧ).
Уговорене стране констатују:
- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке број __________________ од _____________.године, за набавку електричне енергије.
- Да је Добављач досавио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бројем __________ од
____________.године, која чини саставни део овог уговора.
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ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.1.3. Назив набавке: набавка добара-електрична енергија
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ
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-

Да је Наручилац донео Одлуку број _______________________ од ________ године којом се
Добављачу додељује уговор.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за потребе Дома ученика
средњих школа Прокупље, и то ( биће преузето из обрасца понуде):
Предмет
Јед.мере
Јед.цена без
Процењене
Јед. Цена са
Укупна цена
Укупна цена
набавке
ПДВ-а
количине
ПДВ-ом
без пдв-а, за са пдв-ом, за
процењене
процењене
количине
количине
1
2
3
4
5
6(3х4)
7(4х5)
Активна
kwh
енергија
150658
виша тарифа
Активна
kwh
енергија
42718
нижа тарифа
Укупно:
193376
У понуђеним ценама није урачуната акциза на електричну енергију и она ће се обрачунавати и фактурисати
у складу са Законом о изменама и допунама Закона о акцизама ( „Службени гласник РС“ бр. 22/01, 73/01, 80/02,
80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11,
93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18).

Члан 2.
Наручилац-купац се обавезује да плати Добављачу-снабдевачу за један кwh електричне енергије
цену,без ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог уговора.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови акцизе, 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 електричне енергије.
Трошкове из става 3. овог члана Добављач-снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцукупцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоцу-купцу, уз примену
ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени
приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у ``Сл.гласнику РС``, односно у складу
са методологијама за одређивање цена објављених у ``Сл.гласнику РС``.
Члан 3.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије
извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу,
Период испоруке:годину дана од дана закључења уговора., од 00:00 до 24:00 часова. Количина
енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца-купца.
Место испоруке: обрачунско мерно место Наручиоца-купца – Дом ученика средњих школа
Прокупље,ул. Вука Караџића 10., прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском
напону у складу са постојећим ознакама ЕД, и то:
- мерно место 1: 4013108183 и
- мерно место 2: 4013108191
Добављач-снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у
складу са Правилником о раду преносног система ( ``Сл.гласник РС``,бр.79/14) .
Добављач- снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (``Сл.гласник РС``, бр.120/12), Правилима о раду
преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне
енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
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Наручилац- купац је дужан да измири своје обавезе, по пријему оригиналног рачуна, до 20-ог у
текућем месецу за претходни месец.
У случају кашњења у измирењу обавеза према условима из претходног става, Наручилац- Купац је
дужан да наручиоцу- снабдевачу за период доцње плати законску камату прописану Законом.
Плаћање ће се вршити на рачун Добављача- снабдевача, по писменим инструкцијама назначеним на
самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Наручилац-купац измирио своје обавезе када Добављачу-снабдевачу уплати на
рачун укупан износ цене за преузету енергију.
Наручилац задржава право да, у складу са чланом 115. ЗЈН-а, након закључења уговора о јавној набавци без
спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитне понуде за планирану потрошњу електричне
енергије.
Члан 4.
ДОБАВЉАЧ ће снабдевање електричном енергијом реализовати на следећи начин:
1. самостално без ангажовања подизвођача,
2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача:
- _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверена
испорука
следећих
добара
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности добара,
- _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверена
испорука
следећих
добара
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности добара
Преко наведених подизвођача реализује се укупно ____ % уговорене вредности добара
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се односи и на
добра испоручена од стране подизвођача, као да их је сам испоручио.
3. заједнички као група понуђача коју чине:
- _______________________________________________ (назив носиоца посла), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверена
испорука
следећих
добара
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности добара,
- _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверена
испорука
следећих
добара
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности добара,
- _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверена
испорука
следећих
добара
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности добара.
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Добављач – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за извршење
уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.
Члан 5.
Добављач – снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до
места испоруке Наручиоца-купца.
Добављач – снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 188.
став 3. Закона о енергетици (``Сл.гласник РС``, број 145/2014), односно да закључи и Наручиоцу – купцу
достави:
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Наручиоца-купца наведена у
конкурсној документацији.
- Уговор који преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Наручиоцакупца.
Члан 6.
Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца-купца, на местима
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за
претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне
енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система.
На основу докумената о очитавању утрошка, Добављач-снабдевач издаје наручиоцу-купцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије за обрачунски период, као
и накнаде прописане законом, поразе и остале обавезе и информације из члана 144. Закона о енергетици.
Члан 7.
Добављач – снабдевач се обавезује да ће у року од 5 дана од дана обостраног потписивања овог
уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу у корист Наручиоца-купца, са
овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, са ПДВ-ом, са клаузулом ``без протеста``и
``по виђењу``, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности
уговора.
.

Члан 8.
Добављач – снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са
овим уговором.
Уколико Добављач-снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Наручилац-купац
ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Добављача-снабдевача на име доброг
извршења посла.
Члан 9.
Добављач-снабдевач је дужан да наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192.,
193. и 194. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ 145/2014.).

Члан 10.
Виша сила ослобађа Добављача-снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине
електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај
елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали
после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није
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могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних
органа и оператора система донети у складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања
сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну
телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено трајање може
предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују се санкције за
неизвршење уговрних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе веродостојним
документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна чињеница. У случају да догађај
више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају своје обавезе, за период дужи од једног
месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које
није наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем
(препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом) обавести другу уговорну страну.
Члан 11.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава
или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о
раскиду уговора.
Члан 12
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката,
енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.
Члан 13.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Нишу.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи годину дана од дана обостраног потписивања
уговора.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
НАРУЧИЛАЦ:

МП

МП

ДОБАВЉАЧ:

Сагласан са моделом уговора: МП ____________________ (потпис понуђача)
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ОБРАЗАЦ 17
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета,
ДУЖНИК:
Пун назив и седиште:_______________________________________________________
ПИБ: _______________________ Матични број:___________________________
Текући рачун:_______________________________________код: ______________назив
банке

КОРИСНИК:
(поверилац)

Издаје
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОЛО МЕНИЦЕ
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ, ул. Вука Караџића 10
ПИБ: 100414495 Матични број: 07204370
Жиро- рачун: 840-148661-54 код Управе за трезор

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену соло меницу сер. бр. ________________________ као средство
финансијског обезбеђења и овлашћујемо ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРОКУПЉЕ, Ул. Вука
Караџића 10, Прокупље , као Повериоца, да може меницу која је попуњена на износ од ______________
динара
(И словима______________________________динара), по позиву наручиоца за јавну набавку
добара- електрична енергија, ред.бр.јн 1.1.3, као средство финансијског обезбеђења за ОЗБИЉНОСТ
ПОНУДЕ попуњену у висини од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, поднети на наплату уколико
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дужник не приступи потписивању уговора о јавној набавци по позиву наручиоца у датом року а буде
изабран као најповољнији понуђач , или по позиву наручиоца не достави оригинале или оверене копије
доказа на увид из чл.75.и76.ЗЈН или уколико у року од 5 дана од дана закључења уговора не преда меницу за
добро извршење посла и менично писмо.
Издата соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на наплату у року предвиђеном
конкурсном документацијом
с тим да евентуални продужетак рока за потписивање уговора има за
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити
продужен и рок за потписивање уговора.
Овлашћујемо Дом ученика средњих школа Прокупље, ул. Вука Караџића 10, као Повериоца да у
складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности – соло менице,
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, и да вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за
наплату на терет текућег рачуна Дужника бр._________________ ______________________код
______________________Банке а у корист жиро- рачуна Повериоца број 840-148661-54 код Управе за
трезор.
Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена
овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на
сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница
је
потписана
од
стране
овлашћеног
лица
за
заступање
Дужника
____________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један)
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Прилог: ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
-картон депонованих потписа
-потврда пословне банке о регистрацији
_______________________________
менице
Место и датум издавања Овлашћења:
Потпис овлашћеног лица
ОБРАЗАЦ 18

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
___________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из _________________________________ ул. _______________________________
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и
испред понуђача: ______________________________из ______________________,
ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда
за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.3. и предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у друге сврхе се не
може користити.
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Дана, ____. ____. 2018. године

Понуђач
м.п. ___________________
(потпис овлашћеног лица
Напомена:

Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда
овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда,
иначе може присуствовати али не може активно учествовати у отварању понуда иако
је исту доставило у склопу запечаћене понуде.

ОБРАЗАЦ 19
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/2015 и 68/2015), д а ј е с е
ПОТВРДА
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
За јавну набавку мале вредности бр. 1.1.3 .

Овом потврдом Наручилац _____________________________________________________
из
____________________________________
ул._____________________________________
бр._____, потврђује да је од стране __________________________________________ (име и презиме ов.лица
понуђача),
као овлашћеног представника Понуђача _________________________________ из __________________ ул.
___________________________________ бр. ____,
предата Понуда бр.____________________ од
___.___.2018.године за Јавну набавку мале вредности бр._____ од ___.___.2018.године.
Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________________ од ___.___.2018.године.
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Датум пријема понуде:
Време пријема понуде:
Овлашћено лице наручиоца:
Потпис:

____.____.2018.године
_______ часова
М.П.

НАПОМЕНА:
Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе
непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.
Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко
курирских служби.
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