ЈКП „Радник“ Сивац
М.Тита 186
КОМИСИЈА ЗА ЈН 2/2018
Број: 214/2019-5
07.03.2019. године
Кула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
JNMV 2/2019
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
ЈКП „РАДНИК“

Маршала Тита 186, Сивац

Назив

Седиште

08005052

100263679

355-1096150-75

Матични број

ПИБ

Рачун

2. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.radnik-sivac.com
3. СПРОВОДИ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ.
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Јавна набавка услуга: ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ –
шифра: 09310000 (електрична енергија)

5. КОНТАКТ ЛИЦЕ :
Зорић Драго

711-119

711-119

јкpradnik007@neobee.net

име и презиме

телефон

факс

е-мајл

у времену од 8 до 14 часова сваког радног дана.

6. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка услуга: ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - шифра: 09310000 (електрична
енергија)

7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
а) Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке (члан 75 ЗЈН) које понуђач мора да
испуни су:
 да је регистрован код надлежног органа, одн. уписан у одговарајући регистар,
 да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,да није осуђиван за кривично дело против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре,
 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.
 да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним пописом.
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 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5): Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет набавке;
Доказ: Лиценца Понуђача за снабдевање електричном енергијом издата од
стране агенције за енергетику РС и потврду исте Агенције да је та лиценца важећа.

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ: достављањем изјаве на приложеном обрасцу број 5 (чл. 77 став 4 ЗЈН).

б) Докази о испуњености услова:
 Испуњеност услова из тачке 8а понуђач доказује достављањем изјаве на приложеном
обрасцу 4 (прилог 1,2) (чл. 77 став 4 ЗЈН). Уколико је понуђач уписан у јавни регистар
понуђача код организације надлежне за регистрацију привредних субјеката у смислу
члана 78 Закона, није дужан да доставља доказе о испуњености услова из члана 75 став 1
тачке од 1 до 4 Закона о јавним набавкама, с тим што ће у обрасцу понуде навести ту
чињеницу.

8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
а)

Понуда се сачињава на српском језику.

б) Понуда се доставља са ценом израженом у динарима (РСД).
в) Рок важности се наводи у обрасцу понуде и не може бити краћи од 30 дана.
г) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
д) Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају за преузете обавезе неограничено и
солидарно.
ђ) Понуде са варијантама нису дозвољене.
е) Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (при испуњењу
општих услова и додатних услова наведених у конкурсној документацији (техничкој
спецификацији).
ж) Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни
конкурсну документацију, одн. уколико заинтересовано лице у писаном облику затражи додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, наручилац ће поступити у складу
са чланом 63 ЗЈН.
з) Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и
условима рада, за део општинске - локалне надлежности општине Кула, могу се прибавити на
интернет адреси www.kula.rs (пореска јединица општине Кула) и интернет адреси www.kula.rs
(инспекција за заштиту животне средине), а за остале податке код надлежних државних органа.
и) Заједничку понуду може поднети група понуђача, при чему сваки понуђач из групе мора да
испуни обавезне услове из тачке 8а ове конкурсне документације и додатне услове из тачке 8б
заједнички. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који споразум садржи податке из
члана 81 став 4 ЗЈН.
ј) У обрасцу понуде, уколико се подноси заједничка понуда, попуњава се образац и прилог 1
са траженим подацима за заједничке понуђаче. Понуђачи који поднесу заједничку понуду
одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Понуђач може поднети понуду са подизвођачима којима ће делимично поверити извршење
набавке, с тим да поверено извршење подизвођача не може прећи 50% укупне вредности јавне
набавке. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњењу обавезних услова из
тачке 8а ове конкурсне документације (на посебним обрасцима који су у прилогу 1).
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из овог поступка јавне набавке,
одн. за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
к)
Понуда са доказима о испуњењу тражених услова доставља се у запечаћеној коверти
(пакету) до 15. марта 2019. год до 12 часова, на начин предвиђен Законом о јавним
набавкама. Понуда се доставља поштом - препорученом пошиљком или непосредно на пријемну
канцеларију ЈКП „Радник“ Сиавц, М.Тита 186.
На полеђини коверте (пакета) ОБАВЕЗНО навести пун назив, адресу, број телефона, факс, емајл понуђача, број понуде под којим је заведена код понуђача и име и број телефона лица
задуженог за комуникацију као и на насловној страни коверте написати “НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда ће се сматрати благовременом уколико буде запримљена на наведеној адреси
наручиоца до дана и сата одређеним као рок за подношење понуда, без обзира на начин
доставе. Неблаговремене понуде вратиће се понуђачима неотворене.

л)
Понуде се сачињавају попуњавањем достављених образаца који чине саставни део
конкурсне документације и достављањем доказа који су у њима наведени као прилози.
Обрасци морају бити читко попуњени (или одштампани), потписани и оверени од стране
овлашћеног лица. Уколико се врше исправке у било ком обрасцу или делу конкурсне
документације која се доставља, исте морају бити оверене печатом понуђача и потписане
(парафиране) од стране овлашћеног лица понуђача.
Модел уговора мора бити попуњен у предвиђеном простору, са познатим подацима
(подаци о понуђачу, цена из понуде и друго), потписан од стране понуђача, одн. овлашћеног
лица на последњој страни уговора и оверен печатом понуђача.
Образац структуре цене мора бити попуњен са основним елементима структуре цена,
потписан од стране овашћеног лица и оверен печатом понуђача.
Уколико понуда садржи недостатке предвиђене чланом 106 ЗЈН, наручилац ће одбити
понуду.
Цена, начин и услови плаћања, гарантни рок, рок изврашења радова и друга питања од
значаја за реализацију набавке регулисани су моделом уговора који представља саставни део
конкурсне документације, а наведени елементи у њему представљају саставни део услова из
конкурсне документације.
Уговор о набавци радови закључиће се у року од 10 дана од дана коначности одлуке о
додели уговора.
Конкурсна документација има 19 страна и у прилогу табела просечне потрошње за
претходну (2018) годину.
Акциза за утрошену електричну енергију је почела да се обрачунава од 01.08.2015. године
на основу Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, објављеног у Службеном
гласнику РС „бр. 55 од 25.06.2015.године; те акцизa за уторшену електричну енергију не
треба урачунати у понуђену цену активне електричене енергије

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Татјана Кувељић с.р.
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Образац бр.1

10. П О Н У Д А
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2019
Набавка услуга ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – шифра: 09310000 (електрична
енергија)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача и седиште
(адреса)
Матични број
Шифра делатности
Назив претежне делатности
ПИБ
Назив банке и број рачуна
Телефон, факс, е-мајл
Овл. лице за подношење понуде
Овл. лице за потписивање
уговора
Датум подношења понуде
Дел. бр. (број под којим је понуда
заведена код понуђача)

НАПОМЕНА: Понуђач ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговарајуће.)

2. ПОДАЦИ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ или ПОНУДИ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
Понуда се подноси:
1. Самостално
2.

Као заједничка понуда са понуђачима (навести називе понуђача):
1.
2.
3.

3.

Као понуда са подизвођачима (навести називе подизвођача):
1.
2.
3.

(Заокружити одговарајући број у табели и попунити их одговарајућим подацима.)
Прилог 1. Општи подаци о понуђачима из заједничке понуде (у случају заједничке понуде).
Прилог 2. Општи подаци о подизвођачима (у случају понуде са подизвођачима).
НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде прилаже се и споразум којим се понуђачи међусобно
обавезују на извршење јавне набавке.
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3. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ износи:
Ред.
Назив
Количина Јединич Јединична Укупна цена
број Електрична годишње на цена цена са
без ПДВ-а
потрошње
без
ПДВ-ом
енергија
ПДВ-а
1

2

3

Радионица
ЈКП
„Радник“
Сивац

Mесни
водовод
код
Кудељаре Сивац
Бунар –
циглански
Сивац

Укупна цена са
ПДВ-ом

22.218
КW

225.030
КW

11.907
КW

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
_______________ (словима: ___________________________________________) без ПДВ-а,
________________ (словима: ___________________________________________) са ПДВ-ом.

4. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ износи _______ (словима: _________________________),
рачунајући од дана отварања понуде.
Од Понуђача се очекује да је упознат са законом, прописима, стандардима и техничким
условима који важе у Републици Србији.
Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у делу Kонкурсне
документације „Техничкe спецификацијe предмета набавке “.
Место испоруке добара: Сивац
Период вршења испоруке: 12 месеци, односно до утрошка финансијског износа на који се
закључи уговор.
5. Испуњавамо све услове предвиђене конкурсном документацијом и прихватамо све услове
предвиђене моделом уговора у погледу извршења набавке, начина и рокова плаћања и других
елемената из модела уговора.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
_____________________________
(име и презиме)

_____________________________
(п о т п и с)

(М.П.)
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Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Квалитет испоруке

Техничке карактеристике

Количина и опис добара

Закон о изменама и допунама Закона о
акцизама, објављеног у Службеном гласнику РС
„бр. 55 од 25.06.2015.године

Плаћање
за
испоручену
електричну енергију вршиће
се месечно и то до 25.
(двадесет петог) у текућем
месецу
за
рачун
за
испоручену
електричну
енергију у претходном месецу.
____________календарских
дана од дана отварања
понуда (не може бити краћи од
30 календарских дана)
Рок испоруке за 12 месеци од
дана закључења уговора, од
00:00 до 24:00 часова.
Врста и ниво квалитета
испоруке електричне енергије
у складу са правилима о раду
преносног
система
(Сл.
Гласник РС број 79/14),
Правилима
о
раду
дистрибутивног система и
Уредбе о условима испоруке и
снабдевања
електричном
енергијом (Сл.гласник РС бр:
63/2013)
У складу са документом
Правила о раду тржишта
електричне
енергије
и
Изменама
и
допунама
Правила (Службени гласник
РС број: 120/2012, измене,
септембар 2014.)
Врста
продаје:
стална,
гарантована и одређена на
основу остварене потрошње
Наручиоца,
на
месту
примопредаје током испоруке.
Количине електричне енергије
одређиваће се на основу
остварене
потрошње
Наручиоца
на
местима
примопредаје током периода
снабдевања. Оквирни обим
динамике испоруке: аналогно
распореду утрошка за период
јануар-децембар 2018.године
из табеле која је саставни део
конкурсне
документације.
Понуђач
је
комплетно
балансно одговоран (100%) за
свако место примопредаје
Наручиоцу.
Акциза
за
утрошену
електричну енергију је почела
да
се обрачунава
од
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Место испоруке

Начин спровођења контроле и обезбеђење
гаранција квалитета

01.08.2015. године на основу
Закона
о
изменама
и
допунама Закона о акцизама,
објављеног
у
Службеном
гласнику РС „бр. 55 од
25.06.2015.године;
те
акцизa за
уторшену
електричну енергију не треба
урачунати у
понуђену
цену активне електричене
енергије
Територија насељеног места
Сивац
мерна
места
Наручиоца прикључена на
дистрибутивни
систем
у
систему широке потрошње,
наведена у прилогу – Технички
опис – мерна места и
потрошња
електричне
енергије по мерном месту.
У складу са одредбама
докумената из тачке 3 овог
поглавља
конкурсне
документације.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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Прилог 1 уз понуду

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЗАЈЕДНИЧКИМ ПОНУЂАЧИМА
(сем за носиоца посла)
за јавну набавку мале вредности број 2/2019
Набавка услуга - ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – шифра:
енергија)

09310000 (електрична

Пун назив понуђача из групе понуђача
наведених у понуди, са седиштем и
адресом
Матични број
Назив претежне делатности
ПИБ
Назив банке и број рачуна
Телефон, факс, е-мајл
Овлашћено лице заједничког понуђача

НАПОМЕНА: Понуђач ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговарајуће).
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.

У ______________, дана ____________ 2019. Године

ПОНУЂАЧ
ПОНУЂАЧ
НОСИЛАЦ ПОСЛА

ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ЧИЈИ СЕ ПОДАЦИ НАВОДЕ

_____________________________

_____________________________

(име и презиме)

(име и презиме)

_____________________________

_____________________________

(п о т п и с)

(п о т п и с)

(М.П.)

(М.П.)
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Прилог 2 уз понуду

ОПШТИ ПОДАЦИ У ПОНУДИ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
за јавну набавку мале вредности број 2/2019
Набавка услуга ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – шифра: 09310000 (електрична
енергија)
Пун назив подизвођача са седиштем и
адресом
Матични број
Назив претежне делатности
ПИБ
Назив банке и број рачуна
Телефон, факс, е-мајл
Овлашћено лице за потписивање
% укупне вредности набавке која ће се
поверити подизвођачу

НАПОМЕНА: Понуђач ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговарајуће).
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.

У ______________, дана ____________ 2019. године

ПОНУЂАЧ
ПОДИЗВОЂАЧ

ПОНУЂАЧ
НОСИЛАЦ ПОСЛА

_____________________________
(име и презиме)

_____________________________
(име и презиме)

_____________________________
_____________________________

(п о т п и с)

(п о т п и с)

(М.П.)
(М.П.)
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉНОГ МЕСТА СИВАЦ

Редни број набавке 2/2019
Закључен у Сивцу дана ___________________ 2019. године између:
1. ЈКП”Радник”Сивац, Маршала Тита бр. 186, кога заступа директор, Жељко Маџарев, ПИБ
100263679, матични број 08005052, рачун број 355-1096150-75 који се води код Војвођанске
банке (у даљем тексту: Купац ), и
2. ____________________________ , из __________________ , улица
_______________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун
број ___________________ који се води код ________________________ , кога заступа
_________________________ , као испоручиоца услуга (у даљем тексту: Продавац).
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђач
из групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив подизвођача, односно понуђача из
групе понуђача.
Члан 1.
Предмет овог уговора чини набавка услуга испоруке електричне енергије на територији
насељеног места Сивац за широку протрошњу, а у свему према Конкурсној документацији
214/2019-5 од 07.03.2019.године, Спецификацијом мерних места која је сатавни део овог
уговора и понуде број ______________ од ____________________.године која чини саставни
део овог уговора.
Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем, по јединственој тарифи, за потребе
Наручиоца за 2019/2020 годину. Процењена потрошња за уговорни период у трајњу од 12
месеци за широку потрошњу уз просек од 259.155 kWh. Оквирна вредност Уговора је
_______________динара без ПДВ_а и трошкова услуга приступа и коришћења мрежа.
Члан 2.
Купац се обавезује да плати Продавцу за један kWh електричне енергије цену од
___________динара без ПДВ_а.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача и ПДВ.
Трошкови из претходног става овог члана Продавац ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу
сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену
ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном
гласнику Републике Србије, односно у складу са методологијама за одређивање цена
објављених у Службеном гласнику Републике Србије.
Уговор се закључује на рок од 12 месеци.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
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Члан 3.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије извршиће на следећо начин:
Врста продаје: Потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.
Период испоруке: 12 месеци од дана закључења уговора од 00:00 до 24.00 сати.
Количина енергије: На основу остварене потрошње Купца.
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем
у категорији јавног осветљења и широке потрошње у складу са постојећим ознакама ЕД из
Спецификације мерних места која је саставни део конкурсне документације.
Квалитет испоручене електричне енергије: Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета
испоручене електричне енергије буде у складу са постојећим Правилима о раду
дистрибутивног система.
Начин испоруке: Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са
Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (Службени гласник РС
120/14), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и
Уредбом о условима испоруке електричне енергије као и другим подзаконским актима који
регулишу испоруку електричне енергије.
Обавезни елементи рачуна и начин издавања: Продавац издаје Купцу јединствен рачун
са посебно исказаном електричном енергијом, ценом за испоручену електричну енергију,
трошковима приступа систему електричне енергије, накнадом за подстицај повлашћених
произвођача и ПДВ_ом најкасније у року од 3 (три) дана по добијању месечног извештаја од
оператера система о очитавању обрачунских мерних места.
Начин плаћања: Купац се обавезује да продавцу изврши плаћање за испоручену енергију
месечно и то до 25. (двадесет петог) у текућем месецу за рачун за испоручену електричну
енергију у претходном месецу.
Акцизa за
уторшену
електричну
енергију
ниje урачунатa у
понуђену
цену активне електричене енергије.
Члан 4.
Продавац сноси све ризике у вези са испоруком електричне енергије до места испоруке
Купца.
Продавац је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом
141.став5. Закона о енергетици, односно да закључи и Купцу достави:
 Уговор о приступу систему са оператором система за подручје Купца наведено у
Конкурсној документацији
 Уговор у којима преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје
Купца.
Члан 5.
Продавац је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим
уговором. У супротном, Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето на
име доброг извршења посла.
Члан 6.
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 потписаног обавештења о
раскиду уговора.
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Члан 7.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се Закон о облигационим
односима РС, Закон о енергетици и других закона и подзаконских аката којима се регулише
рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне
енергије у Републици Србији.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који могу настати из овог Уговора, уговорне стране ће покушати
решити споразумно, а уколико то није могуће, исте уговарају надлежност Привредног суда у
Сомбору.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у 6 примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3
примерка за своје потребе.

ПОНУЂАЧ:
______________________

НАРУЧИЛАЦ:
________________________
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Прилог 3 уз понуду

На основу члана 88 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) понуђач исказује

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Структура трошкова припремања и подношења понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број 2/2019 - Набавка услуга ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – шифра: 09310000
(електрична енергија) је следећа:
Ред.
бр.

Назив (опис) трошка

Дин без ПДВ

Дин са ПДВ

Напомена

У К У П Н О:

ПОНУЂАЧ
_____________________________
(М.П.)

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88 став 2 ЗЈН).
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела .... под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди (чл. 88 став 3 ЗЈН).
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Образац бр. 2

11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПОНУЂАЧА __________________________________________
у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2019
Набавка услуга ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ –
енергија) је следећа:

Предмет ЈН

Количина

Електрична
енергија
1

2

Радионица ЈКП
„Радник“ Сивац

22.218
КW

Mесни водовод
код Кудељаре Сивац

225.030

Бунар –
циглански
Сивац

Јединична Јединична
цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-ом
3

4

шифра:

09310000 (електрична

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

КW
11.907
КW

УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета
набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.
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Образац бр. 3

На основу члана 26 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2019 ИСПОРУКА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ –
шифра:
09310000 (електрична енергија) према Tехничкој
спецификацији) – услуге под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ПОТВРЂУЈЕМ да сам као понуђач у поступку јавне набавке наведене у преамбули ове
изјаве понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

У _______________, ___________ 2019. године

ПОДНОСИЛАЦ ИЗЈАВЕ

_____________________________
(име и презиме)

_____________________________
(п о т п и с)

МП.
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Образац бр. 4

На основу члана 77 став 4 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2019 - Набавка услуга
ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – шифра: 09310000 (електрична енергија) као понуђач
дајем,

ИЗЈАВУ
О испуњености обавезних услова у поступку ЈН бр. 2/2019
(члан 75 ЗЈН)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорношћу изјављујем, да као
понуђач испуњавамо обавезне услове за учешће у поступку предметне ЈН предвиђене чл.75 ст.1
тачке 1 до 4 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012)и то:
- да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар;
- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,да није осуђиван за кривична дела против привреде,кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,кривично дело
преваре;
-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;
- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним пописом.

У _______________, ___________ 2019. године

ПОНУЂАЧ
_____________________________
(назив понуђача)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

МП.
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Прилог бр.1
Уз образац бр.4

На основу члана 77 став 4 а у вези члана 81 став 2 Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности број
2/2019 - Набавка услуга ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ –
шифра:
09310000
(електрична енергија) према Tехничкој спецификацији) – као понуђач из групе понуђача
(заједничка понуда) дајем

ИЗЈАВУ
О испуњености обавезних услова у поступку ЈН бр.2/2019
(члан 75 и 81 ЗЈН)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као понуђач у заједничкој понуди (из
групе понуђача) ИЗЈАВЉУЈЕМО да испуњавамо обавезне услове учешћа у поступку предметне ЈН
предвиђене чл.77 ст.1 тачке 1 до 4 ЗЈН ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) а
додатне услове испуњавамо заједно.

ПОНУЂАЧ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(из групе понуђача)

_____________________________
(назив и седиште понуђача)

_____________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

МП.
_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Овај образац попуњава и доставља понуђач из групе понуђача.
Образац се може копирати у потребном броју примерака.
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Прилог бр.1
Уз Образац бр.4

На основу члана 77 став 4 а у вези члана 80 став 5 Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности број
2/2019 - Набавка услуга ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ –
шифра:
09310000
(електрична енергија) према Tехничкој спецификацији), као понуђач који је поднео понуду са
подизвођачима дајем,

ИЗЈАВУ
О испуњености обавезних услова у поступку ЈН бр. 2/2019
(члан 75 и 80 ЗЈН)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорношћу као понуђач са
подизвођачима, изјављујемо да доле наведени подизвођачи испуњавају обавезне услове за
учешће у поступку предметне ЈН предвиђене чл.75 ст.1 тачке 1 до 4 Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и то:
1._______________________________________________________________
(назив и седиште подизвођача)
2._______________________________________________________________
(назив и седиште подизвођача)
3._______________________________________________________________
(назив и седиште подизвођача)

У _______________, ___________ 2019. године

ПОДИЗВОЂАЧИ
1. __________________
(назив подизвођача)
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
2.______________________
(назив подизвођача)
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
3.______________________
(назив понуђача)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ
_____________________________
(назив и седиште понуђача)
____________________________
(потпис овлашћеног лица)
М.П.

НАПОМЕНА:Овај образац попуњава и доставља понуђач са подизвођачима.
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.
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Образац бр. 5
На основу члана 75 став 2 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2019 - Набавка услуга
ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ –
шифра:
09310000 (електрична енергија) према
Tехничкој спецификацији као понуђач дајем,

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач................................................................[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке – Испорука електричне енергије поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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