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ЈКП „ Нискоградња“                                            

Ужице 

 

 

 

                                

                                                                                        ДЕО  I 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

                                                               За јавну набавку добара ЈНВВ  01-18/2 

                                                                      Набавка електричне снергије 

                                                                           –  отворени поступак - 

 

 

 

 

 

 

 

Подаци о Наручиоцу : 

 

Назив   :   Јавно комунално предузеће „Нискоградња“  

Адреса :   Међај 19 

Тел./факс : 031/513-054: 031/513-854 

Матични број :  07221436 

ПИБ : 100597962 

Назив банке : Banca Intesa 

             Текући рачун : 160-7379-55 

Шифра делатности : 4211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           март 2018.године 
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                                                САДРЖАЈ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

                                            ДЕО  I 

назив 

Насловна страна конкурсне документације 

Садржај конкурсне документације 

Општи подаци о јавној набавци 

Предмет јавне набавке  

Врсте, техничке карактеристике, спецификација, квалитет, количина и опис, начин спровођења 

контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок и место извршења-испоруке добара, евент. 

додатне услуге и сл.  

Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

                                           ДЕО II  

 

                        О Б Р А З А Ц    П О Н У Д  Е 

Насловна страна понуде 

Образац-1 Подаци о понуђачу 

Образац-2п Подаци о подизвођачу 

Образац-3у Подаци о учеснику у заједничкој понуди   

Образац-4 Предмет  понуде, цене и остали услови понуде   

Образац-5 Модел уговора 

Образац-6 Образац трошкова припреме понуде 

Образац-7 Изјава о независној понуди 

Образац-8 Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

 
 

 

       НАПОМЕНА:  

Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки  и  интернет страницу наручиоца кaко би 

благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  

у складу са чланом 63. ЗЈН дужан  да све  измене, допуне и појашњења конкурсне документације објави на 

Порталу Јавних набавки.  
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

(1) Наручилац : ЈКП „ Нискоградња“, улица Међај 19 , 31000 Ужице 

(2) Врста поступка : отворени поступак јавне набавке 

(3) Предмет јавне набавке : добра 

(4) Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци на годишњем нивоу 

(5) Позив за подношење понуда објављен је на Порталу ЈН 16.03.2018. године 

(6) Kонтакт : 031/513-054 . 

 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

Предмет јавне набавке ЈНВВ 01-18/2: Електрична енергија 

Назив и ознака из ОРН : Електрична енергија - 09310000. 

 

3. ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА-ИСПОРУКЕ ДОБАРА,  ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  

   

3.1 Врста и количина добара  

Предмет набавке је електрична енергија - закључење уговора о потпуном снабдевању на годишњем нивоу.  

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца)-стварно 

испоручене количине електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода 

снабдевања.   
Наручиоцу се признаје право на одступање  стварно преузете количине електричне енергије на годишњем нивоу 

од планираних количина у складу са његовим стварним потребама и објективним околностима. 

Процена је извршена на основу потрошње електричне енергије у 2017. години. 

Понуда се даје за сва мерна места наведена у конкурсној документацији. 

Процењене количине електричне енергије -планирана потрошња за 2018. годину по мерним местима, по месецима 

и укупно на годишњем нивоу, дате су у табелама :  

 

 

 

1. ЕД : 2024649595  бб : 474871 Седиште Наручиоца у Ужицу (канцеларије), ул. Међај 19 

Широка потрошња-једнотарифни 

             Одобрена снага (kwh) : 17,25  

Период   Укупно (kwh) Виша тарифа(kwh) Нижа тарифа(kwh) 

               1          2 = (3+4)                 3                 4 

Јануар 1461 1461 0 

Фебруар 1950 1950 0 

Март 1448 1448 0 

Април 1021 1021 0 

Мај 900 900 0 

Јун 605 605 0 

Јул 605 605 0 

Август 484 484 0 

Септембар 832 832 0 

Октобар 1140 1140 0 

Новембар 1330 1330 0 

Децембар 1784 1784 0 

УКУПНО 13560 13560 0 
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2. ЕД : 2024629672  бб : 15177 (Асфалтна база, Севојно, Ужице) 

Ниски напон 

Одобрена снага (kwh) : 280 

Период   Укупно 

 (kwh) 

 

ВТ (kwh) 

 

МТ (kwh) 

           1       2 = (3+4)            3               4 

Јануар 14720 11840 2880 

Фебруар 28320 19680 8640 

Март 34800 24480 10320 

Април 35760 23280 12480 

Мај 31120 19600 11520 

Јун 27840 17920 9920 

Јул 28480 18480 10000 

Август 36320 21840 14480 

Септембар 39680 25600 14080 

Октобар            43840 29040 14800 

Новембар 41200 28880 12320 

Децембар 31520 23520 8000 

УКУПНО 393600 264160 129440 

    

 

 

 

 

 

3. ЕД : 2024623623  бб :  114 (Мајдан Рид, Љубање) 

 

Ниски напон 

Одобрена снага (kwh) : 160 

Период   Укупно (kwh) Виша тарифа(kwh) Нижа тарифа(kwh) 

           1       2 = (3+4)                3                 4 

Јануар 720 400 320 

Фебруар 2880 2480 400 

Март 6240 5840 400 

Април 4960 4560 400 

Мај 7040 6800 240 

Јун 6160 5920 240 

Јул 8800 8560 240 

Август 6080 5840 240 

Септембар 8000 7760 240 

Октобар 8400 8000 400 

Новембар 7840 7520 320 

Децембар 5520 5120 400 

УКУПНО            72640 68800 3840 

 

4. ЕД : 2024649600  бб : 6129526 (Нискоградња Радионица) 

Широка потрошња 

Одобрена снага (kwh) : 17,25 

Период   Укупно 

 (kwh) 

 

ВТ (kwh) 

 

МТ (kwh) 

           1       2 = (3+4)                3                 4 

Јануар 559 559 0 

Фебруар 328 328 0 

Март 245 245 0 

Април 275 275 0 

Мај 250 250 0 

Јун 128 128 0 
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Јул 96 96 0 

Август 104 104 0 

Септембар 239 239 0 

Октобар 363 363 0 

Новембар 375 375 0 

Децембар 696 696 0 

УКУПНО 3658 3658 0 

 
 

3.2 Место и начин испоруке добара  
-Места испоруке су сва мерна места Наручиоца (Купца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи, односно сва мерна места наведена у 

конкурсној документацији.  

-Испорука мора бити стална и гарантована на годишњем нивоу. 

-Понуђач (Снабдевач)сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком 

електричне енергије до места испоруке. 

-Понуђач (Снабдевач) је комплетно балансно одговоран за свако  место примопредаје купцу (наручиоцу).  

-Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву, коју саставља на свом меморандуму, потписану од стране 

одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у 

предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици , односно да 

ће одмах по потписивању уговора закључити:  

1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и  

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.  

 

3.3 Период испоруке  

Испорука ће се вршити у периоду од 12 месеци ,почев од дана потписивања уговора  о потпуном снабдевању, 

континуирано, свакодневно, у времену од 00:00 h  до 24:00 h. 

 

3.4 Техничке карактеристике 

Тенхничке карактеристике одређене су у складу са  Правилима о раду тржишта електричне енергије  

(„Сл. Гласник“ РС бр. 120/2012). 

 

3.4 Квалитет  

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Правилима о раду преносног система 

и изменама и допунама Правила о раду преносног система (Сл. Гласник“ РС бр. 3/2012) и Правилима о раду 

дистрибутивног система Закона о енергетици ("Сл. гласник РС ", бр.57/2011, 80/2011-испр. 93/2012 и 124/2012) и 

Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. Гласник РС", бр. 63/2013). 

 

3.5 Гаранција  

Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије. 

 

3.6 Рекламација  

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном обрачуну утрошка 

електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе приговор 

понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.  

Услучају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне енергије, као 

валидан податак користиће се податак Оператора преносног система.  
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА  И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 

          Право на учешће у отвореном поступку јавне набавке добара ЈНВВ-д 01-17/3 Набавка електричне енергије 

има понуђач ако испуњава обавезне услове из чл. 75. и (ако су постављени) додатне услове из чл. 76. ЗЈН што 

доказује достављањем одговарајућих доказа, како је даље наведено у тексту. 

4.1 Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати (чл.75. ЗЈН) : 

 

 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар [чл.75.ст.1.тач.1) ЗЈН] ; 

Доказ за понуђаче-

правна лица 

Извод из регистра АПР, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 

Доказ за понуђаче- 

предузетнике 

Извод из регистра АПР, односно извод из одговарајућег регистра. 

 

Доказ за понуђаче-

физичка лица 

Понуђач-физичко лице није дужно да достави овакав доказ. 

 

Не постоји посебан захтев у погледу старости или датума издавања доказа. 

 
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 мита, кривично дело преваре[чл.75.ст.1.тач.2) ЗЈН] ; 

Докази за понуђаче-

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.   

Напомена : достављају се сва три наведена доказа. 

Доказ за понуђаче:  

1. предузетнике, и  

2.физичка лица 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова 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.  

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда [чл.75.ст.1.тач.3) ЗЈН]; 

Докази за понуђаче-

правна лица 

1/ - Потврда привредног суда 

    - Потврда прекршајног суда  

да му није изречена мера забране обављања делатности,  

                                            или  

 2/ Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му 

је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; 
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Напомена : Достављају се обе потврде наведене под тачком  1/, или  

само потврда наведена под тачком  2/. 

Доказ за понуђаче- 

предузетнике 

/1 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,  

                                                                         или  

/2 Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је 

као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; 

Доказ за понуђаче-

физичка лица 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 

послова 

Докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење 

понуда 

 
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији [чл.75.ст.1.тач.4) ЗЈН]; 

Доказ за понуђаче:  

1. правна лица, 

2.предузетнике, и  

3.физичка лица 

1/ Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе, и   

2/ Уверење надлежне локалне самоуправе (Општинске управе) да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

Напомена : Сви понуђачи достављају оба наведена уверења. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом [чл.75.ст.1.тач.5) ЗЈН]. 

Доказ за понуђаче:  

1. правна лица, 

2.предузетнике, и  

3.физичка лица 

 Важећа дозвола-лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне 

енергије издата од Агенције за енергетику РС, односно, Потврда Агенције о  издатој 

важећој дозволи за обаваљање предметне делатности.  

Напомена : Сви понуђачи достављају овакав доказ. 

Не постоји посебан захтев у погледу старости или датума издавања доказа, потребно је само доказати да је 

лиценца још увек важећа. 

 
6) 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. ЗЈН). 

Доказ за понуђаче:  

1. правна лица, 

2.предузетнике, и  

3.физичка лица 

Изјава - попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача. 

 (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).  

Напомена : Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
4.2 Додатни услови из чл.76.ЗЈН и докази које је понуђач дужан да достави уз понуду 

 

1) Пословни капацитет - Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно мора 

доказати да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу, обавио минимално једну трансакцију. 

Доказ за понуђаче:  

1. правна лица, 

2.предузетнике, и  

3.физичка лица 

Потврда (уверење) Оператора преносног система о броју извршених трансакција, 

потписана и оверена печатом.  

 
Напомена : Сви понуђачи достављају овакав доказ. 

 
4.3 Понуда са подизвођачем-услови које мора испунити понуђач, односно подизвођач, ако понуђач 

извршење набавке делимично поверава подизвођачу . 

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач, поред доказа из тачака 4.1 и 4.2 којима доказује да он 

сам испуњава обавезне услове из чл.75.ЗЈН и додатне услове из чл.76.ЗЈН, мора, у складу са чл. 80. ЗЈН,  да 

достави одговарајуће доказе да и подизвођач испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН 

(наведене у тачки 4.1), а ако део набавке за коју је потребна  дозвола надлежног органа врши преко подизвођача, 

дужан је да и за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН [наведен у тачки 

4.1 под тачком 5)].  
Напомена : Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 
потребно испунити обавезан услов из тачке 5) члана 75. став 1. ЗЈН,  понуђач може доказати испуњеност тог 
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

 

4.4 Заједничка понуда – услови које морају да испуне понуђачи – учесници у заједничкој понуди. 
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У случају да понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

докаже да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (доставља одговарајуће доказе како је 

дато у тачки 4.1), а доказ да испуњава услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН [наведен у тачки 4.1 под тачком 5)] 

дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке која за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

Додатне услове (тачка 4.2) група понуђача испуњава заједно. 

***Напомене :  1°  Понуђач који је уписан у Регистар понуђача (код АПР-а) не мора да доказује испуњеност 

обавезних услова из члана 75. за тачке 1) до 4). Тај понуђач је дужан да достави само доказ о испуњавању услова 

из тачке 5) чл.75. ЗЈН - достављањем важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 

надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.78.ЗЈН, Сл.гласник РС“ бр.124/2012). 

                            2° Понуђач није дужан да доставља доказе-документа који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа (нпр.Извод из регистра Агенције за привредне регистре -АПР-а), али је дужан да 

наведе интернет страницу на којој су тражени докази јавно доступни. 

                            3° Доказе о испуњавању услова понуђачи достављају у неовереним копијама.      

                            4° Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским 

или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног 

судског тумача. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те држав 

                             5° Изабрани понуђач је дужан да, на евентуални захтев Наручиоца, у року од 5 дана од дана 

пријема Захтева, Наручиоцу да на увид оригинале или достави оверене копије доказа. У супротном његова понуда 

ће бити одбијена као неприхватљива (чл.79.ЗЈН, Сл.гласник РС“ бр.124/2012,14/2015,68/2015). 

                              6° Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од настанка евентуалне 

промене у погледу испуњавања наведених услова о тој промени писмено обавести Наручиоца и то документује на 

одговарајући прописани начин.*****                                                                    

 5.     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ  ПОНУДУ (у даљем тексту-УПУТСТВО) 

 

5.1 Понуда се подноси на српском језику. 

 

5.2 Понуђач може поднети само једну понуду.Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

5.3 Понуђач у својој понуди мора да понуди сва добра и услуге, односно целокупну количину тражених добара у 

складу са захтевима из конкурсне документације. У супротном понуда је неодговарајућа, односно неприхватљива. 

 

5.4 Понуду понуђач може поднети :    А) самостално, 

                                                                Б) са подизвођачем, 

                                                                В) као заједничку понуду. 

           У Обрасцу понуде, на насловној страни, понуђач наводи (заокружује, односно попуњава-како је дато у 

Обрасцу) на који начин подноси понуду.  

           А) Понуђач који подноси самосталну понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 

као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.  

          Б) Понуђач који подноси понуду са подизвођачима наводи назив и седиште свих подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 

испуњености услова за учешће у поступку набавке.  

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе : 

-део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, 

-проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити већи од 50 %), као и  

-правила поступања наручиоца ако се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.   

Понуђач у потпуности одговара  Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.  

            В) Уколико група понуђача подноси понуду као заједничку понуду у понуди се наводе називи и седишта 

свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач не може да учествује у више заједничких понуда. 
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Саставни део заједничке понуде је Споразум (доставља се у прилогу понуде) којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 

пред наручиоцем; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

- понуђачу који ће издати рачун; 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.  

Обрасци  који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...),  морају бити потписани и оверени 

печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

 

 

 

 

 

 

5.5 Садржај понуде  

Понуду чини: - ДЕО II – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и  

                          - ПРИЛОГ  ПОНУДЕ, који садржи одговарајуће  доказе и документацију  

                           које понуђач доставља у складу са упутствима и захтевима из конкурсне документације.  

 

 5.5/1 Део конкурсне документације означен као ДЕО II – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ чине :  

Насловна страна понуде 

Образац-1 Подаци о понуђачу 

Образац-2п Подаци о подизвођачу 

Образац-3у Подаци о учеснику у заједничкој понуди   

Образац-4 Предмет  понуде, цене и остали услови понуде   

Образац-5 Модел уговора 

Образац-6 Образац трошкова припреме понуде 

Образац-7 Изјава о независној понуди 

Образац-8 Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

Понуђач попуњава обрасце и уписује све тражене податке, онако како је дато обрасцима уважавајући и упутства 

о попуњавању која се налазе на самим обрасцима.  

Обрасце и сва друга документа (изјаве) својим потписом и печатом фирме (на за то предвиђеним-обележеним 

местима) оверава одговорно лице понуђача које је овлашћено за заступање фирме и које ће потписати уговор о 

јавној набавци (одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача–у случају заједничке понуде). 

Уколико при попуњавању образаца понуђач начини неку грешку, дужан је да то место  избели и правилно попуни 

а место начињене грешке овери печатом понуђача и потписом одговорног (овлашћеног) лица.  

 5.5/2  У ПРИЛОГУ  ПОНУДЕ  понуђачи достављају :  

1) Доказе о испуњавању обавезних услова из чл.75.ЗЈН-у случају подношења самосталне понуде, према 

упутству из тачке 4.1 конкурсне документације. 

2) Доказе о испуњавању додатних услова из чл. 76.ЗЈН, према упутству из тачке 4.2 конкурсне 

документације. 

3) Доказе о испуњавању  услова-у случају подношења понуде са подизвођачем , према упутству из тачке 4.3 

конкурсне документације (чл.80.ЗЈН). 

4) Доказе о испуњавању услова-у случају подношења заједничке понуде, према упутству из тачке 4.4 

конкурсне документације (чл.81.ЗЈН). 

5) Изјаву, коју понуђач саставља на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и 

оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, 

поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора 

закључити:  

       - Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и  

       - Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца (Наручиоца).  

       6) Споразум [ из тачке 5.4  под В) конкурсне документације] – само у случају заједничке понуде.  
***Напомена : Понуђач који је уписан у Регистар понуђача (који води АПР) испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку доказује у складу са упутством датим у Напомени из тачке 4. конкурсне документације. 

***Напомена : Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да 
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се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се 
видно не оштете листови или печат. 

6. Валута и начин на који мора бити исказана цена у понуди (Образац-4 –Попуњавање).  

6.1 Цене у понуди се дају у динарима. У Обрасцу-4 Предмет  понуде, цене и остали услови понуде, понуђач  

наводи назив, седиште,  матични број, број и датум своје понуде, затим попуњава дату табелу-наводи понуђене 

јединичне цене и укупну цену, са и без ПДВ-а , онако како је дато обрасцем и у складу са условима које је 

поставио Наручилац. 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици . 

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 снабдевач 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 за дистрибуцију електричне 

енергије а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије (на коју је 

дата сагласност Агенције за енергетику Републике Србије) објављеној у „Сл. Сласнику РС“ односно у складу са 

методологијама за одређивање цена објављеним у „Сл. Сласнику РС“. 

 6.2 Рекапитулација. Укупан износ.  
       У Обрасцу 4. понуђач испод табеле, у рекапитулацији,  наводи : 

          - укупан износ без ПДВ-а за целу количину понуђених добара, 

          - стопу и износ ПДВ-а ,  

          - укупан износ са ПДВ-ом  за целу количину понуђених добара. 

  6.3 Цене се дају као фиксне.  

  - Фиксне цене се не могу мењати у току целог трајања уговора -оквирно, у периоду од 12 месеци од дана 

закључења уговора.  

 ***Напомена : Цене се могу променити услед објективних околности које не зависе од понуђача-одлука 

државних органа –Агенције за енергетику и т.сл. 

 

 

7. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене 

количине електричне енергије коју испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач 

(односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије. Плаћање се врши уплатом на 

рачун добављача (Снабдевача). Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

8.  Додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза понуђача који се налазе на списку негативних 

референци  

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 

83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а 

уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

прописно попуњену бланко соло меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: „без протеста“ и 

„по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. Меница се издаје се у висини од 

10%, од укупне вредности  уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока за коначно извршење посла.  

Уз меницу понуђач је дужан да приложи и прописно попуњено менично овлашћење.   

9. Рок важности понуде. 

Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи рок важења понуде. 

Напомена***  Наручилац може да тражи од понуђача да продужи рок важности понуде за одређено времe. 

Захтев за продужење важности понуде и одговор понуђача мора бити достављен у писаној форми.*** 
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10. Државни органи или организације или органи/службе територијалне аутономије односно локалне 

самоуправе где се могу добити 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 могу се добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде - адреса: 

ПОРЕСКА УПРАВА, Саве Машковића, 3-5, 11000 Београд, e-mail: press@poreskauprava.gov.rs,  интернет 

адреса: http:// www.poreskauprava.gov.rs 

-Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине Сектор за заштиту животне средине - адресе: Агенција за 

заштиту животне средине Руже Јовановића 27а, 11160 Београд, Телефон:  (+381) (0)11 2861080, факс (0)11 

2861077, e-mail: office@sepa.gov.rs. / Интернет адреса http://www.merz.gov.rs  

-Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 

социјалне политике , адреса: Б е о г р а д, Немањина 22-26, Сектор за запошљавање: Телефон: 011/285 50 77, e-

mail: office@minrzs.gov.rs , Интернет адреса http:// www.minrzs.gov.rs 

11. Начин означавања поверљивих података у понуди 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом 

утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати 

податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу 

садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се 

поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак 

мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте 

ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 

поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и 

поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  - Заинтересовано лице може, у 

писаном облику (факсом, мејлом, поштом), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  Захтев за додатним 

информацијама-појашњењем конкурсне документације заинтересовано лице може, са назнаком :  

„ЈНВВ-д 01-18/2- Захтев за појашњењем конкурсне документације“,  

упутити Наручиоцу  поштом на већ наведену адресу наручиоца,на факс број 031/513-854 или  

Е-mail smilutinovic4@gmail.com  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема овог захтева одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

13. Промене у конкурсној документацији               

Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију  пре истека рока за достављање понуда.   

    Свака таква измена или допуна, представља део конкурсне документације и биће објављена на Порталу ЈН.   

    Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за   

    достављање понуда, Наручилац ће  продужити рок за достављање  понуда и обавештење о продужетку рока за  

    достављање понуда објавити на Порталу ЈН. 

 

14. Измене и повлачење понуда   

Понуђач може, уз писмено објашњење, изменити или повући своју понуду.     

Измена и допуна понуде може се вршити пре истека рока за достављање понуда и то у запечаћеној коверти 

препорученом поштом на адресу Наручиоца или лично у пријемној служби у седишту Наручиоца, са назнаком :  

- „Измене и допуне понуде за јавну набавку бр. ЈНВВ- 01-18/2 , НЕ ОТВАРАТИ“,  

а на полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, контакт особу и број телефона. 

Понуда се може повући писменим путем уз образложење  пре истека рока за достављање понуда  у запечаћеној 

коверти препорученом поштом на адресу Наручиоца или лично у пријемној служби у седишту Наручиоца, са 

назнаком :  

- „ Опозив понуде за јавну набавку бр. ЈНВВ-д 01-18/2“,  

а на полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, контакт особу и број телефона. 

15. Понуда се подноси у затвореној коверти, непосредно или препоручено путем поште на адресу Наручиоца:  

 

ЈКП"Нискоградња“, 

ул. Међај 19, 31000 Ужице 

са назнаком :  

                                                                          ПОНУДА ЗА ЈНВВ  01-18/2 

                                                                   Набавка електричне енергије 

- НЕ ОТВАРАТИ - , 

mailto:press@poreskauprava.gov.rs
http://www.poreskauprava.gov.rs/
mailto:
http://www.merz.gov.rs/
mailto:ljiljana.dzuver@minrzs.gov.rs
http://www.minrzs.gov.rs/
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 а на полеђини коверте понуђач наводи : 

 

                           тачан назив и адресу понуђача, као и име и број телефона особе за контакт. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

16. Рок за подношење  понуда је 16.04.2018. год до 13,00 сати.  

Неблаговремене понуде се неће узимати у обзир и вратиће се неотворене понуђачима. 

17. Отварање понуда обавиће се јавно, комисијски у просторијама Наручиоца на наведеној адреси без посебног 

позивања понуђача, на дан истека рока за подношење понуда, 16.04.2018.год. са почетком у 14 часова. Отварању 

понуда могу присуствовати  овлашћени представници понуђача на основу писменог овлашћења, које се предаје 

Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број 

личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног (одговорног) лица. Без оваквог овлашћења, представник 

има право само на присуство и не може предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, 

истицање приговора на отварање понуда и друго). 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само законски 

заступници и овлашћени представници понуђача. 

18. Рок за доношење одлуке о додели уговора  је  оквирно 3 дана од дана отварања понуда.  
 

19. Критеријум за доделу уговора 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. Уговор ће бити додељен понуђачу који понуди најнижу 

укупну цену без ПДВ-а. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу 

који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове набавке, што се утврђује 

на основу одговарајуће потврде Оператора преносног система (из тачке 4.2 конкурсне документације). 

20.Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у 

њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се у складу са чл. 148.-159. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник.РС“ бр. 

124/2012,14/2015,68/2015.) Захтев се подноси  наручиоцу непосредно, поштом препоручено са повратницом, 

факсом или мејлом уз потврду о пријему захтева и истовремено се примерак Захтева доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 

осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити 

све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу ЈН 

најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за достављање понуда или 

конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 

најкасније 7 (седам) дана , а у поступку набавке мале вредности 3 (три) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. (У наведеном случају се не примењује правило Закона о општем 

управном поступку према којем се дан када је поднесак предат пошти сматра се као дан предаје органу коме је 

упућен).У овом случају долази до застоја рока за достављање понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о признавању квалификација, одлуке о закључењу оквирног 

споразума или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) 

дана, а у случају јавне набавке мале вредности 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 

подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 

понуда из чл. 149. ст.3, 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 задржава даље активности наручиоца до доношења одлуке о поднетом захтеву у складу 

са чл. 150. ЗЈН, ако Републичка комисија за  заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

Захтев за заштиту садржи елементе прописане у чл. 151.ЗЈН. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара 

уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда, на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 

шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне 

набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена 
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цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене 

цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од 

момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступак, такса износи 80.000,00 

динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из 

записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 

јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. ЗЈН. 

21.Рок за закључење уговора 

Уговор о јавној набавци ће биће достављен понуђачу у року  од 8 дана од дана када се стекну законски услови, 

односно у року до 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права  из члана 149. ЗЈН . 

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор  наручилац може закључити уговор са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити утовор пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а.  

 

Подносилац понуде – Понуђач (попуњава понуђач):                                                                

_____________________________________________________ 

Адреса :_____________________________________________ 

Заводни број понуде : ___________________    

Датум :___________________________ 

Прималац  понуде – Наручилац : 

 

 ЈКП " Нискоградња“ 

Адреса :Међај 19, 31000 Ужице 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ДЕО II  

                                                                      ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ                                                                                                  
                                                      у отвореном поступку јавне набавке добара                                

                                                  ЈНВВ-д  01-18/2 – Набавка електричне енргије 

                                                      

Понуду дајемо [заокружити, односно, попунити под А), Б) или В) ] : 

А) самостално        

Б) са подизвођачем (попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) :        

р.бр. Назив  подизвођача Део предмета набавке који понуђач 

извршава преко подизвођача 

% од укупне 

вредности предмета 

набавке 

1.    

2.    

Правила поступања наручиоца ако се доспела потраживања преносе директно подизвођачу: 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

В) као заједничку понуду ( попуњава се ако понуду даје група понуђача – попуњава понуђач-члан групе који је 

овлашћен да у име групе понуђача поднесе понуду и потпише уговор) :  

 

р. 

Бр. 

Назив  учесника-понуђача у заједничкој понуди Статус у групи Одговорно лице овлашћеног члана 

групе (1.име и презиме, 2.функција 

и 3.потпис одговорног лица) 

1.  Овлашћени члан 1.__________________________ 

2.__________________________ 

3.__________________________ 
2.  Члан 

3.  Члан 

У прилогу понуде група понуђача доставља Споразум којим је утврђен носилац посла-овлашћени члан групе и 

којим су регулисана друга права и обавезе чланова групе у предметном поступку јавне набавке 

Садржај понуде : 

Насловна страна понуде 

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде 

Образац-1 Подаци о понуђачу 

Образац-2п Подаци о подизвођачу 
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Образац-3у Подаци о учеснику у заједничкој понуди   

Образац-4 Предмет  понуде, цене и остали услови понуде   

Образац-5 Модел уговора 

Образац-6 Образац трошкова припреме понуде 

Образац-7 Изјава о независној понуди 

Образац-8 Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

                

У прилогу понуде :  

1. Докази о испуњавању услова за учешће у поступку 

2. Изјава понуђача да ће одмах по потписивању уговора закључити:  

                 1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;  

                 2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.  

3. Споразум којим се утврђују права и обавезе чланова групе понуђача-доставља се само у случају подношења 

заједничке понуде .                              

                                                                             М.П.    

 

       ( Печат Понуђача, одн. Овлашћеног члана Групе понуђача-у случају заједничке понуде) 

Напомена***: Све странице Обрасца понуде печатирати печатом фирме на месту печата-обележено са М.П. 
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                                                                            Образац  1 

                                                    

 

                                                                    ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

                                                    у отвореном поступку јавне набавке добара  

                                                ЈНВВ-д 01-18/2 Набавка електричне енергије 

                                   који спроводи Наручилац ЈКП „ Нискоградња“  Ужице 

 

 

р.бр.   ВРСТА ПОДАТАКА                 ПОДАТАК 

  1. Пун назив ( из решења привредног суда или 

другог надлежног органа) 

 

   2. Седиште (место и адреса) 

 

 

   3. Поштански број седишта  

   4. Општина  

   5. Шифра делатности  

   6. Матични број  

   7. ПИБ  

   8. Обвезник ПДВ-а ( да / не )  

   9. 1) телефон   2) факс  3) Е-маил 

 

 

  10. Број(еви) текућих рачуна 

 

 

   

   

  11. Директор  

  12. Друго овлашћено лице  

  13. Особа за контакт, телефон број  

  14. Понуђач је уписан у Регистар понуђача који 

води АПР у складу са чл. 78. ЗЈН  

( заокружити : да или не ) 

          

 

       ДА                                                 НЕ  

 
                                                                        Одговорно лице понуђача _________________________________ 

                                                                                                     Функција _________________________________ 

                                                                            Потпис одговорног лица ____________________________ 

 

 

                                                                            М.П. (печат понуђача) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈКП „ Нискоградња“        ЈНВВ-д 01-18/2 Набавка електричне енергије                                                    Page 16 of 26 

 

 

 

 

                                                                            Образац  2-п 

 

 

                                                         ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

                                               у отвореном поступку јавне набавке добара  

                                                ЈНВВ-д 01-18/2 Набавка електричне енергије 

                                   који спроводи Наручилац ЈКП „ Нискоградња“  Ужице 

 

 

р.бр.   ВРСТА ПОДАТАКА                 ПОДАТАК 

  1. Пун назив ( из решења привредног суда или 

другог надлежног органа) 

 

   2. Седиште (место и адреса) 

 

 

   3. Поштански број седишта  

   4. Општина  

   5. Шифра делатности  

   6. Матични број  

   7. ПИБ  

   8. Обвезник ПДВ-а ( да / не )  

   9. 1) телефон   2) факс  3) Е-маил 

 

 

  10. Број(еви) текућих рачуна 

 

 

   

   

  11. Директор  

  12. Друго овлашћено лице  

  13. Особа за контакт, телефон број  

  14. Подизвођач  је уписан у Регистар понуђача 

који води АПР у складу са чл. 78. ЗЈН  

( заокружити : да или не ) 

          

 

         ДА                                                 НЕ  

 
 

                                                                          Одговорно лице подизвођача _______________________________ 

                                                                                                               Функција_______________________________ 

                                                                                    Потпис одговорног лица _______________________________ 

 

                                                                            М.П. (печат подизвођача) 

 

Напомена***  :    Овај образац се попуњава САМО АКО понуђач даје понуду са подизвођачима. 

                          Образац се копира у онолико примерака колико има подизвођача. 

                          Сваки подизвођач попуњава образац и тако попуњен образац се доставља уз понуду. *** 

 

 

      М.П.  (печат понуђача) 
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                                                                        Образац   3-у 

 

 

                                          ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

                                               у отвореном поступку јавне набавке добара  

                                                ЈНВВ-д 01-18/2 Набавка електричне енергије 

                                   који спроводи Наручилац ЈКП „ Нискоградња“ Ужице 

 

 

р.бр.   ВРСТА ПОДАТАКА                 ПОДАТАК 

  1. Пун назив ( из решења привредног суда или 

другог надлежног органа) 

 

   2. Седиште (место и адреса) 

 

 

   3. Поштански број седишта  

   4. Општина  

   5. Шифра делатности  

   6. Матични број  

   7. ПИБ  

   8. Обвезник ПДВ-а ( да / не )  

   9. 1) телефон   2) факс  3) Е-маил 

 

 

  10. Број(еви) текућих рачуна 

 

 

   

   

  11. Директор  

  12. Друго овлашћено лице  

  13. Особа за контакт, телефон број  

  14. Учесник у заједничкој понуди  је уписан у 

Регистар понуђача који води АПР, у складу 

са чл. 78. ЗЈН   ( заокружити : да или не ) 

          

 

         ДА                                                 НЕ  

 
 

 

 

                                                          Одговорно лице учесника у зајед. понуди ____________________________ 

                                                                                                      Функција           _____________________________ 

                                                                                       Потпис одговорног лица ____________________________ 

 

 

                                                                            М.П. (печат учесника-члана у заједничкој понуди) 

 

 

Напомена***  : Овај образац се попуњава САМО АКО група понуђача даје заједничку понуду. 

                         Образац се копира у онолико примерака колико има учесника у зајед. понуди 

                         Сваки учесник попуњава образац и тако попуњен образац се доставља уз понуду.*** 

                                    

                            М.П.  

 

                                ( Печат овлашћеног члана Групе понуђача-у случају заједничке понуде) 
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                                                                         Образац 4 

 

П Р Е Д М Е Т  П О Н У Д  Е 
цене и остали услови понуде 

у отвореном поступку јавне набавке добара 

ЈНВВ-д 01-18/2 Набавка електричне енергије 

који спроводи Наручилац ЈКП „ Нискоградња“ Ужице 

 

У складу у свему са Позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом наручиоца  

ЈКП „ Нискоградња“  у отвореном поступку јавне набавке добара  

ЈНВВ-д 01-18/2 Набавка електричне енергије,  подносимо  Понуду бр. ________________од ________________за 

испоруку електричне енергије , техничких карактеристика у складу са конкурсном документацијом, према датој 

спецификацији и под доле наведеним условима:                                                           
1./1 Понуђена  цена    

 
р.бр. Категорија 

потрошње 

Обрачунски 

елементи 

ЈМ Тарифа Процењене 

количине 

Цена по  

ЈМ, без  

ПДВ-а  

Укупно  

без ПДВ-а 

(6 x 7) 

Цена по  

ЈМ, са  

ПДВ-ом 

Укупно  

са ПДВ-ом 

(6 x 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. На ниском  

напону 

Активна 

енергија 

kW Виша 332960     

kW Нижа 133280     

2. Широка 

потрошња 

Активна 

енергија 

kW Виша 17218     

kW Нижа 0     

 УКУПНО Активна 

енергија 

kW Виша 350178     

kW Нижа 133280     

  //////////////////////////////////////////////////////////УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

 

/////////////  

 
Рекапитулација. Укупна цена -укупан износ без ПДВ-а за целокупну количину  понуђених добара је  : 

                                                                             ___________________ динара,   

и словима : _________________________________________________________________ дин., без ПДВ-а, 

ПДВ по стопи од _____% износи ------      ______________________ динара , 

што укупно-вредност уговора са ПДВ-ом, износи --______________ динара. 

Цене дате у понуди су фиксне.       

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици . 

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 снабдевач 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 за дистрибуцију електричне енергије а у складу са важећом Одлуком 

о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије (на коју је дата сагласност Агенције за енергетику 

Републике Србије) објављеној у „Сл. Сласнику РС“ односно у складу са методологијама за одређивање цена 

објављеним у „Сл. Сласнику РС“. 

1/2.Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије 

Утврђиваће се према важећој ( у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос 

електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је 

објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

1/3.Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

Утврђиваће се 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 

Републике  Србије  и  које  су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

1/4.Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије 

Утврђиваће се према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије. 

2. Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца)-стварно 

испоручене количине електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода 
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снабдевања. Наручиоцу се признаје право на одступање  стварно преузете количине електричне енергије на 

годишњем нивоу од планираних количина у складу са његовим стварним потребама и објективним 

околностима.                                                                             
3.  Начин, рок и место испоруке . 

-Места испоруке су сва мерна места Наручиоца (Купца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи, односно сва мерна места наведена и према 

условима датим у конкурсној документацији .  

-Испорука мора бити стална и гарантована на годишњем нивоу. 

-Понуђач (Снабдевач)сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком 

електричне енергије до места испоруке. 

-Понуђач (Снабдевач) је комплетно балансно одговоран за свако  место примопредаје купцу (наручиоцу).  

-Понуђач уз понуду доставља Изјаву, на свом меморандуму, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 

уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици , 

односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:  

1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и  

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.  

4. Период испоруке  

Испорука ће се вршити у периоду од 12 месеци почев од дана потписивања уговора  о потпуном снабдевању, 

континуирано, свакодневно, у времену од 00:00 h  до 24:00 h. 

5. Техничке карактеристике 

Техничке карактеристике добара одређене су у складу са  Правилима о раду тржишта електричне енергије  

(„Сл. Гласник“ РС бр. 120/2012). 

6. Квалитет  

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Правилима о раду преносног система 

и изменама и допунама Правила о раду преносног система (Сл. Гласник“ РС бр. 3/2012) и Правилима о раду 

дистрибутивног система Закона о енергетици ("Сл. гласник РС ", бр.57/2011, 80/2011-испр. 93/2012 и 124/2012) и 

Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. Гласник РС", бр. 63/2013). 

7. Гаранција  

Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије. 

8. Рекламација  

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном обрачуну утрошка 

електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе приговор 

понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.  

Услучају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне енергије, као 

валидан податак користиће се податак Оператора преносног система.  

9.   Услови плаћања – начин  и рок плаћања  
 Плаћање ће се вршити одложено.  

 Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене 

количине електричне енергије коју испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач 

(односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије.  

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача). 

10. Важност понуде је ___________________од дана отварања понуда (минимално 60 дана). 

11. Прихватамо све услове из конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке. 

12. Изјављујемо да ћемо, на позив Наручиоца, уговор о предметној јавној набавци закључити најкасније у року од  

8  дана од дана када се стекну законски услови.      

                                                                                                                                                       

Остало____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                           Назив понуђача:______________________________________________________ 

                                          Адреса:_____________________________________________________________ 

                                           Матични број :______________________________                             

                                        Име и презиме одговорног лица :______________________________________ 

                                                Функција одговорног лица : ___________________________________________ 

                                 Потпис одговорног лица:__________________________________________ 

                    

                                        М.П.   

 

                           ( Печат Понуђача, одн. овлашћеног члана Групе понуђача-у случају заједничке понуде) 
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ЈКП“НИСКОГРАДЊА“             

Број: ............ 

Датум: ....... 2018.године 

Ужице 

              

                                                                             Образац  5  

 

                                                                 М О Д Е Л   У  Г  О  В  О  Р А                  

                                                          o купопродаји електричне енергије  

                                     у отвореном поступку јавне набавке добара број  ЈНВВ  01-18/2 

                                                                        

                  

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ: 1. ЈКП“Нискоградња“, (Наручилац, у даљем тексту: Купац ) 

                                              ул.Међај 19,31000 Ужице 

                                              ПИБ 100597962, мат.бр. 07221436 

                                              које заступа  директор дипл екон. Снежана Милутиновић 

                            и 

                                       2.1 „ ____________________________________“(Понуђач, у даљем тексту: Снабдевач)         

                                             ул. _________________________________________________, 

                                            ПИБ __________________,  мат. број_____________________ 

                                            које заступа директор____________________________________ 

                                        

                                        2.2„ ____________________________________“(Попуњава се у случају заједничке понуде)         

                                             ул. _________________________________________________, 

                                            ПИБ __________________,  мат. број_____________________ 

                                            које заступа директор____________________________________ 

                             

          Основ уговора је : 

       - Јавна набавка добара ЈНВВ 01-18/2 – Набавка електричне енергије , коју је Купац у складу са ЗЈН  

(„Сл. гласник РС“ бр.124/201214/2015,68/2015) спровео у отвореном поступку; 

      - Одлука Купца о додели уговора у предметном поступку набавке, број  .................................., 

      - Понуда Снабдевача -изабраног понуђача у предметном поступку набавке, број  _________од _____________        

 

 

                                                                            Предмет уговора 

                                                                                  Члан 1. 

Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати електричну енергију 

испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом 

Снабдевача бр._______ од ___________  године, у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским 

прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 

Члан 2.  

Добављач ће испоруку вршити самостално. 

АЛТЕРНАТИВА 

Добављач ће подизвођачу/има ____________________________________________________ 

поверити вршење следећих испорука: 

 _____________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________. 

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора. 

Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код 

подизвођача ради увида у извршење уговора. 

АЛТЕРНАТИВА 

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи: 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 

 
 

Количина и квалитет електричне енергије 

Члан 3. 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије извршиће 

према следећем: 

 

- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу 

- Период испоруке:                      године                           године од 00 : 00 до 24 : 00 

- Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. Купцу се признаје право на одступање    

       стварно преузете количине електричне енергије на годишњем нивоу од планираних-процењених   

       количина наведених у конкурсној документацији и овом уговору у складу са његовим стварним  

       потребама и објективним околностима. 

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима о 

раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („ Сл. гласник РС бр.3/12 од 

18.01.2012.године). 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне 

енергије („Сл. гласник РС“ бр. 120 од 21.12.2012.године), Правилима о раду преносног система и изменама и 

допунама Правила о раду преносног система („Сл. гласник РС“ бр.3/12 од 18.01.2012. године), Правилима о раду 

дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим 

законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 

                                                                       Цена електричне енергије 

Члан 4. 
р.бр. Категорија 

потрошње 

Обрачунски 

елементи 

ЈМ Тарифа Процењене 

количине 

Цена по  

ЈМ, без  

ПДВ-а  

Укупно  

без ПДВ-а 

(6 x 7) 

Цена по  

ЈМ, са  

ПДВ-ом 

Укупно  

са ПДВ-ом 

(6 x 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. На ниском  

напону 

Активна 

енергија 

kW Виша 332960     

kW Нижа 133280     

2. Широка 

потрошња 

Активна 

енергија 

kW Виша 17218     

kW Нижа 0     

 УКУПНО Активна 

енергија 

kW Виша 350178     

kW Нижа 133280     

  //////////////////////////////////////////////////////////УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА    

 
Цене су фиксне за уговорени период испоруке и не могу се мењати.  

Оквирни износ новчаних средстава за реализацију уговора према процењеној потрошњи у периоду од                 . 

до                            године износи __________________ динара са ПДВ-ом. 

 

Члан 5.  

У цену из члана 4. овог уговора нису урачунати трошкови приступа систему за пренос електричне енергије, ни 

трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача електричне енергије.  

         Трошкове из става 1. 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. 

                                                                              Место испоруке 

                                                                                       Члан 6. 

Места испоруке су сва постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на средњем и ниском напону и широкој потрошњи у складу са ознакама ЕД техничке 

спецификације из конкурсне документације, односно сва мерна места наведена у конкурсној документацији која 

је саставни део овог уговора.  

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи: 
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- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца наведена у конкурсној 

документацији. 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца. 

             

                                                                                                       

Обрачун утрошене електричне енергије 

                                                              Члан 7. 

Снабдевач 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 преносног 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  исказану цену пружених посебно 

уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. 

Закона о енергетици.Снабдевач рачун доставља поштом. 

 

Услови и начин плаћања електричне енергије 

Члан 8. 

Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 20-ог у текућем месецу за претходни месец. 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим  инструкцијама назначеним  на самом 

рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету 

електричну енергију. 

Гаранције 

Члан 9. 

Снабдевач који, према чл.83. ЗЈН,  има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету 

ове јавне набавке, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу прописно попуњену бланко соло 

меницу за добро извршење посла,без жираната, у корист Купца, која ће бити са клаузулама: „без протеста“ и 

„по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. Меница се издаје се у висини од 

10%, од укупне вредности  уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока за коначно извршење посла.  

Уз меницу понуђач је дужан да приложи и прописно попуњено менично овлашћење.   

 

Неизвршење уговорених обавеза 

Члан 10. 

Купац ће наплатити бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла у случају да Снабдевач из чл.9. 

овог уговора не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 3. овог уговора.  

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна страна која 

је проузроковала штету, надокнадити другој странаи стварну штету, у складу са законом. 

 

Резервно снабдевање 

Члан 11. 

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици 

 („ Сл. гласник РС „ 57/2011). 

 

Виша сила 

Члан 12. 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије, утврђене 

уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, 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 могла 

спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и 

оператора  преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања 

сигурности електроенергетског система. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и 

завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе. 

Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички 

капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана уговора. 
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Раскид уговора 

Члан 13. 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у случајевима предвиђеним 

Законом о облигационим односима Републике Србије. 

 

Решавање спорова 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше мирним 

путем у духу добре пословне сарадње. 

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора решаваће Привредни суд у 

Ужицу. 

 

Завршне одредбе 

Члан 15. 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и 

одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог уговора. 

 

 

Период важења уговора 

Члан 16. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере печатом. 

 

 

Члан 17. 

Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за размену 

информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора. 

 

 

Члан 18. 

Овај уговор је сачињен у шест оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

    ЗА СНАБДЕВАЧА                                                                         ЗА КУПЦА 

         

 

_________________________                                               _________________________ 

 

 

 

Напомена : Образац-5-Модел уговора се попуњава тако што у њему понуђач наводи све тражене податке : 

податке о понуђачу, број и датум понуде, јединичне и укупну цену и друге услове из понуде у складу са условима 

понуде датим у Обрасцу 4 - Предмет понуде цене и остали услови понуде.  

Модел уговора оверити печатом понуђача сваку страну ( на дну сваке стране) и на крају печатом и  потписом 

одговорног лица Понуђача (овлашћеног лица).  Коначан уговор поред наведених одредби може садржати 

евентуално и неке нове одредбе у складу са прихваћеном понудом.   
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                                                                                   Образац  6 

 

 

                                                                Образац трошкова припреме понуде 

 

                у отвореном поступку јавне набавке добара  ЈНВВ  01-18/2 Набавка електричне енергије 

                                   који спроводи Наручилац ЈКП „ Нискоградња“  

 

Ред.бр. Трошак  износ без ПДВ-а износ са ПДВ-ом 

    

    

    

    

    

    

 
 

                               Име и презиме одговорног лица :______________________________________ 

                                                Функција одговорног лица : ___________________________________________ 

                                 Потпис одговорног лица:__________________________________________ 

                    

                                                             М.П. 

 

 

Датум : ________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена*** Понуђач није дужан да попуни овај образац. У складу са чл.88. ЗЈН трошкове припреме и 

подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. У складу са 

чл.19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације понуђач овде може навести трошкове 

израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, као и трошкове 

прибављања средстава обезбеђења укулико су исти тражени конкурсном документацијом наручиоца. 
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                                                                                    Образац 7 

 

                    Изјава о независној понуди 

 

                                                        у отвореном поступку јавне набавке добара  

                                                     ЈНВВ-д 01-18/2 Набавка електричне енергије 

  који спроводи Наручилац ЈКП „ Нискоградња“  

 

 

  

 Понуђач (назив и седиште) __________________________________________________________________ 

________________________________________под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

је понуду бр. ____________од ______2018. год. у отвореном поступку јавне набавке добара ЈНВВ-д  01-18/2 

Набавка електричне енергије који спроводи Наручилац ЈКП „ Нискоградња“ поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум : _______________ 

                                   За понуђача  

 

                                                                               ______________________________ 

                                                                         (Име и презиме одговорног лица)  

   

                                                                        _________________________________ 

                                                                                    (Функција одговорног лица) 

 

                                                                                 ____________________________________  

                                                                                (Потпис одговорног лица) 

                    

 

                                                             М.П. 

 

 

 

 

 

***Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 

може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 

тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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                                                                Образац -8 

 

                                           Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.ст.2 Закона 

 

                                                          у отвореном поступку јавне набавке добара  

                                                        ЈНВВ  01-18/2 Набавка електричне енергије 

                                            који спроводи Наручилац ЈКП „ Нискоградња“  

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

 

 

                                                                                 ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ___________________________________________________________________________________ 

у отвореном поступку јавне набавке добара  ЈНВВ-д 01-18/2 Набавка електричне енергије, који  

      спроводи Наручилац ЈКП „ Нискоградња“ , 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. 

 

 

Датум : _______________ 

                                                                За понуђача  

 

                                                                                                    ______________________________ 

                                                                                               (Име и презиме одговорног лица)  

   

                        М.П.                                                           _________________________________ 

                                                                                                        (Функција одговорног лица) 

 

                                                                                                 ____________________________________  

                                                                                                    (Потпис одговорног лица) 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


