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Наручилац:

Геронтолошки центар Ниш

Адреса:

Ул.Радних бригада бр.15

Интернет страница:

gcnis.com

ПИБ наручиоца

100617036

Матични број наручиоца:

07174853

Шифра делатности:

8730

Особа за контакт:

дипл.правник Никола Сотировски

Телефон:

018/233-173

Врста поступка:

Предметна јавна набавка спроводи се у
отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима
се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке

Добра
Набавка електричне енергије

Назив јавне набавке
Редни број јавне набавке

1/2018

Опис услуге

Набавка електричне енергије за период
од годину дана од дана закључења
уговора , по спецификацији количине
за потребе Геронтолошког центра Ниш

Ознака из Општег речника набавки

09310000
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Геронтолошки центар Ниш
Ул.Радних бригада бр.15
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке -добара
Геронтолошки центар Ниш, као наручилац, спроводи отворени поступак јавне
набавке добара: „Набавка електричне енергије за период од годину дана од дана
закључења уговора - по спецификацији количине за потребе Геронтолошког центра
Ниш“, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 238 од 20.02.2018.
године, редни број јавне набавкe 1/2018, у складу са чланом 32. Законом о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).
Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа укупна просечна
јединична цена активне електричне енергије дин/kWh.
Не прихватају се понуде са варијантама.
Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику.
Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је
саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из
садржаја понуде, понуду чини неисправном.
Понуда се може преузети:
1) на адреси наручиоца: Геронтолошки центар Ниш, ул.Радних бригада бр.15,
канцеларија 136;
2) на Порталу јавних набавки.
Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не
отварати – понуда за јавну набавку добара: „Набавка електричне енергије за период од
годину дана од дана закључења уговора - по спецификацији количине за потребе
Геронтолошког центра Ниш“, број 145, редни број јавне набавке 1/2018“, на адресу:
Геронтолошки центар Ниш, ул.Радних бригада бр.15. На полеђини коверте понуђач
даје своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.
Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање,
биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са
назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као
неисправне.
Рок за подношење понуда је 02.04.2018.године до 11 часова.
Отварање понуда је јавно и обавиће се 02.04.2018.године у 11:15 часова, у
просторијама Геронтолошког центра Ниш, улица Радних бригада канцеларија 140, у
присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку
отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под
којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а
предаје се председнику Комисије за јавну набавку непосредно пре почетка поступка
отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана
отварања понуда.
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Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о стручној
оцени понуда, наручилац доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана
доношења, препорученом пошиљком са доставницом.
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен
уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Република Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје се наручиоцу.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од
120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац:
„Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за
заштиту права, број јавне набавке 1/2018“.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току
исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Особа за контакт:
Никола Сотировски
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
за јавну набавку добара:
„Набавка електричне енергије за период од годину дана од дана закључења уговора по спецификацији количине за потребе Геронтолошког центра Ниш“
Редни број јавне набавке:1/2018
Понуда се подноси у складу са чланом 32 и чланом 61. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12,14/2015 и 68/2015),
позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за
подношење понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима
наручиоца.
Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне
услове у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије" број 124/12).
А: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су:
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је предмет
јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за
подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет ове јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
6) Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75.
ст. 2. Закона).
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Доказ о испуњености услова из тач.1)-4):
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног
и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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5) Услов из члана 75. ст. 1. тач. 5) Закона- Доказ: Лиценца за трговину
електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенција за
енергетику РС и потврду исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или
адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има
седиште, а који понуђач доставља у виду оверене копије, или интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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 до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, обавио минимално једну трансакцију.
6) Услов из члана 75. ст.2 Закона – Доказ:Изјава понуђача о поштовању обавеза
из важећих прописа
(Образац 1.)
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа уколико у Обрасцу 1 наведе интернет страницу
на којој су тражени подаци јавно доступни.

3. ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који се преузима
од Наручиоца.
Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним
словима ручно, али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих
исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту
ставити печат и параф одговорног лица. Уколико понуђач тако не поступи, понуда ће
бити одбијена као неисправна.
Понуђач може поднети само једну понуду.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВРШИОЦЕМ
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 4, наведе да ли ће извршење
јавне набавке делимично поверити подизвршиоцу и да у својој понуди наведе
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвршиоцу, а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца и
правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно
подизвршиоцу.
Понуђач је дужан да за подизвршиоца достави доказе о испуњености услова из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама а доказ из члана 75. став 1.
тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
5. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним
набавкама.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Понуђач који је наступа самостално не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвршилац, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и
прихватио све услове из конкурсне документације.
6. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству наручиоца и да је
поднесе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за
јавну набавку добара: „Набавка електричне енергије за период од годину дана од дана
закључења уговора - по спецификацији количине за потребе Геронтолошког центра
Ниш“, редни број јавне набавке 1/2018“, на адресу:Геронтолошки центар Ниш,
ул.Радних бригада бр.15. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу,
заводни број, име и телефон особе за контакт.
Рок за достављање понуда је 02.04.2018. године, до 11 часова, без обзира
на начин на који су послате. Понуде које стигну наручиоцу после рока одређеног за
подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се
разматрати већ ће неотворена уз повратницу бити враћена понуђачу.
7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се 02.04.2018 године, у 11:15 часова у
просторијама Геронтолошки центар Ниш, улица Радних бригада бр.15, канцеларија
140, у присуству овлашћених представника понуђача.
Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се
председнику Комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуда.
Достављено пуномоћје мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем
под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица
понуђача.
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8. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважно ако наручилац прими
допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за
подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење
понуде.Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за
подношење понуда.

9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуде.
Захтев се подноси на писарници Геронтолошког центра Ниш, улица Радних
бригада бр.15, уз напомену: „Појашњења / додатне информације за јавну набавку „
Набавка електричне енергије за период од годину дана од дана закључења уговора по спецификацији количине за потребе Геронтолошког центра Ниш “, редни број јавне
набавке 1/2018 или електронским путем (мејлом : nikola.sotirovski@gcnis.rs или
факсом) радним даном од 07:00 до 15:00 часова
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки .
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
10. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда
изменити или допунити конкурсну документацију.
Измене или допуне конурсне документације биће достављене свим
заинтересованим лицима за која наручилац има сазнања да су узела учешће у
предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, путем
дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће истоврмено
бити објављене на Порталу јавних набавки.Наручилац ће, уколико наступе услови из
члана 63. став 5. Закон о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и
објавити обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
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11. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, МЕСТА И
РОКА ИСПОРУКЕ, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана
службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12)
рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине електричне
енергије (потврђене од стране наручиоца и понуђача).
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему
исправне фактуре (рачуна), а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу
уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.
11.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке
Место испоруке-примопредаје су мерна места Наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи,
у свему према Табели 1. конкурсне документације.
Период испоруке енергије за период од годину дана од дана закључења
уговора.
11.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена електричне енергије, коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19.
Закона, мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату
вредност (ПДВ).
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу
са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Обавеза је понуђача да искажу јединичну цену kWh електричне енергије ВТ,
јединичну цену kWh електричне енергије НТ и јединичну јединствену цену kWh
електричне енергије, са ПДВ-ом и без ПДВ-а.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос
електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије. 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.
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Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
13. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
13.1. Средство финансијског обезбеђења за доброг извршења посла
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања
уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца,
са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВа, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и
картон депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“,
бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).
8. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3. наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити
одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно
и сл) таква понуда ће се сматрати неприхватљивом.
9. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац ће понуђачу надоканaдити 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.
10. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.

12/30

Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом
критеријума „најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и
искључиво на основу тога колики је збирни износ јединичних цена понуђен, односно
понуда у којој је збир јединичних цена kWh електричне енергије ВТ + електричне
енергије НТ + електричне енергије јединствене тарифе, без ПДВ-а.
Уколико пристигне више понуда са идентичном ценом, првенство ће имати
понуда која је пре предата на писарницу Геронтолошког центра Ниш, ул.Радних
бригада бр.15,канцеларија број 144.
12. СТРУЧНА ОЦЕНА
Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом.
Понуда ће бити одбијена као неисправна уколико се после обављеног отварања
понуда, а након прегледа и стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све
захтеве из конкурсне документације.
Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у
неовереној фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у
оригиналу), с тим што је понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан
да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива наручиоца достави оригинале
или фотокопије оверене у суду или општини за доказе о испуњености услова.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели
уговора, захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача,
односно његовог подизвршиоца.
14. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну
прихватљиву понуду. Одлука са образложењем и подацима из Извештаја о стручној
оцени понуда ће бити донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана отварања
понуда и наручилац ће о томе обавестити све учеснике у овом поступку у року од 3
(три) дана од дана доношења одлуке, препорученом пошиљком са доставницом.
15. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен
уговор, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева
за заштиту права.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току
исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.
16. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само
приликом пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у
наставку поступка или касније.
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Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а
која не садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и
пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као
поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем
углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведени начин.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде
до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
17. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Република Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје се наручиоцу.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од
120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац:
„Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за
заштиту права, број јавне набавке 1/2018“.
РЕДОСЛЕД САСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Попуњен образац А – Образац потребних доказа-исправа (са доказима о
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и траженим
доказима о испуњености услова из конкурсне документације).
2. Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих прописа -Образац 1.
3. Изјава понуђача као доказ о испуњености осталих услова – Образац 2.
4. Попуњен образац 3 – Образац понуде. Рок важења понуде не може бити краћи од
30 дана од дана отварања понуда.
Упутство за попуњавање обрасца понуде:
- Правна и физичка лица, која су у систему ПДВ, попуњавају све
позиције и колоне Обрасца понуде;
- Физичка лица, која плаћају паушално утврђен порез на
годишњем нивоу, попуњавају само позиције Обрасца понуде
којима није предвиђено исказивање ПДВ (из чега се јасно види
да је цена без ПДВ њихова коначна цена).
5.
6.
7.
8.
9.

Попуњен образац 4. – Образац структуре цена са упуством како да се попуни
Образац 5. – Изјава о независној понуди;
Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора. –Образац 6.
Образац трошкова орипреме понуде – Образац 7.
Модел Уговора- Образац 8.
Понуђач је обавезан да попуни и парафира сваку страну модела уговора и на
крају стави потпис и печат.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи
Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12,
14/2015 и 68/2015).
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ОБРАЗАЦ А
ОБРАЗАЦ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА – ИСПРАВА
за јавну набавку велике вредности добара
„Набавка електричне енергије за период од годину дана од дана закључења
уговора - за потребе Геронтолошког центра Ниш“
Редни број јавне набавке:1/2018
Понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен овај образац са доказима о
испуњености услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и траженим доказима о
испуњености услова из конкурсне документације.
Ред.
број

Поднето

Назив документа

1.

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводе из
регистра надлежног Привредног суда.

2.

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2)
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3.

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда

да

не

да

не

да

не
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне
енергије издату од Агенција за енергетику РС и потврду исте Агенције
да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен
прописима државе у којој страни понуђач има седиште, а који понуђач
доставља у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.

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 до дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално
једну трансакцију.

Попуњен Образац 1. – Изјава понуђача о поштовању обавеза из важећих
прописа.
Попуњен Образац 2.- Изјава понуђача као доказ о испуњености осталих
услова.
Попуњен Образац 3.– Образац понуде. Рок важења понуде не може бити
краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Упутство за попуњавање обрасца понуде:
Правна и физичка лица, која су у систему
ПДВ, попуњавају све позиције и колоне
Обрасца понуде;
Физичка лица, која плаћају паушално утврђен
порез на годишњем нивоу, попуњавају само
позиције Обрасца понуде којима није
предвиђено исказивање ПДВ (из чега се јасно
види да је цена без ПДВ њихова коначна
цена).

10.

Попуњен образац 4. – Образац структуре цене

11.

Попуњен образац 5– Изјава о независној понуди

12.

Попуњен образац 6 -Изјава понуђача о финансијском средству
обезбеђења Уговора

13.

Образац трошкова пропреме понуде

14.

Образац 8. – Попуњен Модел уговора. Понуђач је обавезан да попуни и
парафира сваку страну модела уговора и на крају стави потпис и печат.

Датум

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да
да

не
не

да

не

да

не

да

не

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________

__________________________
М.П

16/30

Образац 1.
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач

_____________________________________________________

_______________, улица ________________________ број _____

из

потврђује да је

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

Понуђач изјаву даје ради учествовања у поступку јавне набавке велике
вредности добара: „__________________________________________________“, редни
број јавне набавке 1/2018.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________

__________________________

М.П.
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Образац 2.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ
О ИСПУЊЕНОСТИ ОСТАЛИХ УСЛОВА

Понуђач

_____________________________________________________

из

_______________, улица ________________________ број _____ потврђује да испуњава
услове

за

учешће

у

поступку

јавне

набавке

велике

вредности

добара

„__________________________________________________“, редни број јавне набавке
01/2018, у погледу располагања довољним финансијским капацитетом, пословним,
техничким кадровским капацитетом.

НАПОМЕНА:
Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавести наручиоца о
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи после доношења одлуке, закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
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 року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана не
достави на увид оригинал или фотокопију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.

Датум
______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________________________
М.П.
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Образац 3.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За јавну набавку велике вредности добара
„______________________________________“
Редни број јавне набавке 1/2018
ПОДАЦИ О ПОНУДИ:
Понуда се подноси (заокружити):
А) Самостално

Б) Понуда са подизвршиоцем

В) Заједничка понуда

А) Навести податке о понуђачу:
1. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса
_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник
уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број
телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ
број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________.
Врста правног лица (заокружити):
А) Микро

Б) Мало

В) Средње

Г) Велико

Д) Физичко лице

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни
регистар понуђача _____________________________ .
Б) Навести податке о подизвршиоцу/подизвршиоцима (уколико понуђач понуду подноси са
подизвршиоцем/подизвршиоцима:
1. Подизвршилац: _____________________________________________________________, адреса
__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број
телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил
_______________________ .
Врста правног лица (заокружити):
А) Микро

Б) Мало

В) Средње

Г) Велико

Д) Физичко лице

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни
регистар понуђача _____________________________ .
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвршиоцу износи ____%.
Подизвршилац
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________ .
2. Подизвршилац: ______________________________________________________________, адреса
__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број
телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил
_______________________ .
Врста правног лица (заокружити):
А) Микро

Б) Мало

В) Средње

Г) Велико

Д) Физичко лице
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Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни
регистар понуђача _____________________________ .
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвршиоцу износи ____%.
Подизвршилац
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ .
3. Подизвршилац: _______________________________________________________________, адреса
__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број
телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил
_______________________ .
Врста правног лица (заокружити):
А) Микро

Б) Мало

В) Средње

Г) Велико

Д) Физичко лице

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни
регистар понуђача _____________________________ .
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвршиоцу износи ____%.
Подизвршилац
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ .
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвршиоцу не
може бити већи од 50%, однсоно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју
подизвршиоца, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвршиоцима (збирно за све
подизвршиоце) не може бити већи од 50%.
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди
(уколико се подноси заједничка понуда):
1.
___________________________________________________________________________, адреса
____________________________________________матични
број
___________________,
ПИБ
____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил
_______________________, овлашћено лице ___________________________________.
Врста правног лица (заокружити):
А) Микро

Б) Мало

В) Средње

Г) Велико

Д) Физичко лице

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни
регистар понуђача _____________________________ .
2.
___________________________________________________________________________, адреса
____________________________________________матични
број
___________________,
ПИБ
____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил
_______________________, овлашћено лице ___________________________________.
Врста правног лица (заокружити):
А) Микро

Б) Мало

В) Средње

Г) Велико

Д) Физичко лице

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни
регистар понуђача _____________________________ .
3.
___________________________________________________________________________, адреса
____________________________________________матични
број
___________________,
ПИБ
____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил
_______________________, овлашћено лице ___________________________________.
Врста правног лица (заокружити):
А) Микро

Б) Мало

В) Средње

Г) Велико

Д) Физичко лице

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни
регистар понуђача _____________________________ .
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Укупна понуђена цена без ПДВ
Словима
Износ ПДВ у %
Износ ПДВ номинално
Укупна понуђена цена са ПДВ
Словима
Рок важења понуде:
(најмање 30 дана од дана отварања понуде)
НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди
рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „оддо“ и слично) понуда ће се сматрати
неприхватљивом

_____________ дана

Начин плаћања:

Датум
______________________

Према моделу уговора

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________________________
М.П.
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Образац 4.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНА
за јавну набавку добара – електричне енергије бр.1/2018
Предмет
набавке

Једин
ица
мере

1.

2.

Јед.
цена
без
ПДВ-а
3.

Процењ Јед. цена са
ене
количин ПДВ-ом
е
4.

Електричн
а
енергија
ВТ

kWh

438.513

Електричн
а
енергија
НТ

kWh

146.182

5.

Укупна цена

Укупна цена са

без ПДВ-а,
за
процењене
количине
6. (3х4)

ПДВ-ом, за
процењене
количине
7.(4х5)

УКУПНО
* Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу
са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.

Укупна вредност понуде без ПДВ-а____________________ динара
(табела 6 - служи наручиоцу само као критеријум за бодовање понуда);
Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
1. У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;
2. У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
3. У колони 6 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;
4. У колони 7 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_______________________

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом образац структуре цене.
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Образац 5.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач

_____________________________________________________

_______________, улица ________________________ број _____

из

изјављује да понуду

број ___________ од _______________ 2018. године, припремљену на основу позива за
достављање понуде за учешће у отвореном поступку јавне набавке велике вредности
добара:

„______________________________________________“,

редни

број

јавне

набавке 1/2018, подноси независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум
______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________________________

М.П.
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Образац 6.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
УГОВОРА
За јавну набавку добара електричне енергије, за потребе Геронтолошког центра Ниш
број 1/2018 дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач: _____________________________________________________________, из
______________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде
додељен уговор:
- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора,
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене
вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг
извршењапосла, као и картон депонованих потписа.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у
роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског
обезбеђења.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

______________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом образац.
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Образац 7.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Приликом припремања понуде за јавну набавку добара електричне енергије, број
1/2018, као понуђач: __________________________________________, из
______________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће
трошкове :

1.__________________________________________________, _________________ динара
2.__________________________________________________, _________________ динара
3.__________________________________________________, _________________ динара
4.__________________________________________________, _________________ динара
5.__________________________________________________, _________________ динара
6.__________________________________________________, _________________ динара
7 __________________________________________________, _________________ динара
8 __________________________________________________, _________________ динара

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
оверити печатом образац. Достављање овог обрасца није обавезно.
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Образац 8.
УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен дана _________________ у Нишу између :
1. Геронтолошког центра Ниш, са седиштем у Нишу улица Радних бригада бр.15.
кога заступа в.д директора Милан Стевановић ( у даљем тексту Купац) и
2. __________________________ са седиштем _____________________ кога заступа
директор ______________________________ (у даљем тексту: Снабдевач)

Подаци о купцу:
ПИБ : 100617036
Матични број:07174853
Бр.рачуна: 840-573667-04
Телефон: 018/233-173
факс: 018/233-173
e-mail: director@gcnis.rs

Подаци о снадбевачу
ПИБ:
Матични број:
Бр.рачуна:
Телефон:
факс:
e-mail:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Предмет Уговора је купопродаја електричне енергије
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Снабдевач на основу чл. 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, брoj 124/201214/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на
основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки,
спровео поступак за јавну набавку добара електричне енергије, у отвореном поступку
број 1/2018;
- да је Снабдевач дана _________________2016. године, доставио понуду број
__________________________, која у потпуности испуњава захтеве Купца из конкурсне
документације и саставни је део овог уговора;
- да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде
Снабдевача и Одлуке о додели уговора број:___________________________ од
__________2018. године, изабрао Снабдевача за испоруку предметних добара.
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Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним
снабдевањем, за потребе Геронтолошког центра Ниш, и то (биће преузето из обрасца
понуде):

Предмет
набавке

1.
Електрична

Јединица
мере

2.

енергија НТ

3.

4.

Јед.
цена са

Укупна
цена

ПДВом

без ПДВ-а,
за
процењене
количине
6. (3х4)

5.

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

kWh

енергија ВТ
Електрична

Јед. цена Процењ
ене
без
количин
ПДВ-а
е

438.513
kWh
146.182

УКУПНО

Члан 2.
Купац се обавезује да плати 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 приступа и
коришћењасистема за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења
система задистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај
повлашћених произвођачаелектричне енергије.
Трошкове из става 3. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна,фактурисати
Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца,
уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника
за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом
Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у
Службеном гласнику Републике Србије, односно у ускладу са методологијама за
одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије.
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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
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца,
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у
складу са постојећим ознакама ЕД из табеле Т1 која је саставни део овог уговора као
Прилог 1.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне
енегије буде у складу са Правилима о раду преносног ситема (''Службени гласник РС'',
бр. 55/8 и 3/12).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр.
120/12), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног
система и Уредбомо условима испоруке електричне енергије, као и другим
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од ____ (попуњава
Снабдевач), дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене
количине електричне енергије, потврђене од стране Снабдевача.
Члан 4.
Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до
места испоруке Купца.
Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом
141. став 5. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12,
124/12), односно да закључи и Купцу доставити:
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у
конкурсној документацији.
- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца.

Члан 5.
Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за 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 документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период , као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и
информације из члана 144. Закона о енергетици.
Члан 6.
Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са
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овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а, 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 7.
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са
овим уговором.
Уколико Снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће
уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име доброг
извршења посла.
Члан 8.
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 9.
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 10.
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 11.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна
задржава по 2 (два) примерка.

За Купца
в.д. директора

__________________

За Снабдевача
Директор

___________________
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Тabela T1

Prilog 1.

Spisak brojila i potrošnja električne energrije za 2016 god
Merno
Mesto
ED br.

Broj
Brojila

295
39375
295
39421

052611
101808
15

Naponski
nivo

Odobre
na
Snaga

TG11/
6
TG/11/
6

295
206420

68791
Konsta
TG4/4
nta
40
295
68860
224525 Konsta
TG4/4
nta
30
Ukupna potrošnja po
mesecima

I

II

III

IV

V

VI

VT

NT

VT

NT

VT

NT

VT

NT

VT

NT

VT

NT

17,25
kw
17,25
kw

56

20

100

7

106

10

135

31

94

52

103

17

4035

1445

3675

1371

3964

147

4187

1611

367

1435

4311

1587

14,24
kw

2600

560

2480

520

2600

560

2480

520

2640

640

2480

600

98,61
kw

21000

9000

20370

8910

22770

10740

38940

10260

29640

10590

29070

10020

27691

11025

26625

10808

29440

11457

45742

12422

32741

12717

35964

12224

Spisak brojila i potrošnja električne energrije za 2017 god.
Merno
Mesto
ED br.

Broj
Brojila

295
39375
295
39421

052611

295
206420

101808
15

Naponski
nivo

Odobre
a
Snaga

TG11/
6
TG/11/
6

17,25
kw
17,25
kw

68791
TG4/4
14,24
Konsta
kw
nta
40
295
68860
TG4/4
98,61
224525 68942
kw
Konsta
nta
30
Ukupn potrošnja po mesecima

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VT

NT

VT

NT

VT

NT

VT

NT

VT

NT

VT

NT

112

0

99

0

73

31

95

14

89

15

124

12

7432

192

6287

2047

4704

1944

3941

1771

3794

1555

4500

1848

2960

520

2480

520

2440

560

2560

520

2520

600

2720

560

34620

10440

33690

10230

29610

9900

31410

10650

31350

10710

32700

10890

45124

11152

42556

12797

36827

12435

38006

12955

37753

12880

40044

13310
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