Наручилац:
ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ ДАДОВ
Десанке Максимовић 6/1, Београд

Јавна набавка мале вредности
Куповина електричне енергије
- добра јн бр: 4/16

мај, 2016. године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник Републике Србије“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
4/16, 03-432 од 20.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број
4/16, 03-433 од 20.05.2016. године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – добра – Куповина електричне енергије
САДРЖAJ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Поглавље
I
II
III
IV

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Назив поглавља

Oпшти подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, спецификација,
квалитет, количина и опис добара
Техничка спецификација са структуром понуђене цене
и са упутством како да се попуни
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и Упутством како се доказује испуњеност
тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1)
Изјава понуђача о испуњености услова из чл.75 и 76.
Закона (ОБРАЗАЦ 2)
Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75.
Закона (ОБРАЗАЦ 2А)
Изјава о независној понуди (ОБРАЗАЦ 3)
Изјава понуђача о обавези достављања менице за
добро извршење посла (ОБРАЗАЦ 4)
Образац трошкова припремaња понуде (ОБРАЗАЦ 5)
Модел уговора

I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1) Наручилац: Омладинско позориште Дадов, Десанке Максимовић 6/1; интернет страница:
www.dadov.rs;
2) Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности;
3) Предмет јавне набавке: добра – Куповина електричне енергије
4) Контакт лице: Марина Кузмановић, e-mail: marina.kuzmanovic@dadov.rs
5) Предмет јавне набавке:
 добра – електрична енергија
 шифра из општег речника набавки: 09310000 - електрична енергија
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА
Електрична енергија, стална и гарантована - закључење уговора о потпуном снабдевању.
Количина електричне енергије од 52864 kWh (44988 kWh високе тарифе и 7875 kWh ниске
тарифе) - процена извршена на основу потрошње електричне енергије у периоду мај 2015/
април 2016. години. Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене
потрошње купца (Наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.
Снабдевач је балансно потпуно (100%) одговоран за место примопредаје купцу (Наручиоцу).
Понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и
испоруком електричне енергије до места испоруке.
Испорука електричне енергије вршиће се на мерним местима Наручиоца прикљученом на
дистрибутивни систем у категорији ниски напон.
Оквирни обим динамике испоруке: сваког дана у времену од 00:00 часова до 24:00 часа, за
све време трајања уговора.
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Правилима о
раду тржиштима електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 120/12), Правилима о раду
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (Службени
гласник РС“, бр. 3/12) и Правилима о раду дистрибутивног система Закона о енергетици („Сл.
гл. РС", бр. 57/11, 80/11-испр.93/12 и 124/12) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом („Сл. гласник РС", бр. 63/13), Правилима о раду тржишта електричне
енергије („Сл. гл. РС“ бр.120/12) као и са свим другим важећима законским и подзаконским
прописима који регулишу снабдевање предметног добра.
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Табела бр.1 – Преглед мерних места – бројила са ЕД ознакама, категоријама потрошње и
одобреном снагом:
Ред
бр.

1.

ЕД број/ број
места мерења

Мерно
место
ОПД Дадов
ул.Д.Максимовић
Београд

Број
бројила

96809860

3925

бр.6/1,

2.

ОПД Дадов
ул.Ресавска бр.21
Београд

81453031

7273191

3.

ОПД Дадов
ул.М.Миланковића бр.120б
Београд

82426621

45406

Категорија
потрошње

Категорија
потрошње

Ниски напон
301
Активна енергија виша тарифа
Ниски напон
417
Широка потрошња
виша тарифа
Ниски напон
417
Широка потрошња
виша тарифа

Ниски напон
301
Активна енергија нижа тарифа
Ниски напон
417
Широка потрошња
нижа тарифа
Ниски напон
417
Широка потрошња
нижа тарифа

Одобрена
снага

59kw

22,08 kw

17,25 kw
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Tабела бр. 2 – Потрошња електричне енергије за мерно место у оквиру наручиоца у периоду
мај 2015 – април 2016.године – Омладинско позориште Дадов, ул. Десанке Максимовић бр.
6/1
Месец/год.

Мај 2015.
Јун 2015.
Јул 2015.
Август 2015.
Септембар 2015.
Октобар 2015.
Новембар 2015.
Децембар 2015.
Јануар 2016.
Фебруар 2016.
Март 2016.
Април 2016.

Активна
енергија
– ВТ kWh
3180
3580
2060
1620
3120
3400
3680
5340
3000
2820
3560
2600

Активна
енергија –
НТ - kWh

Укупна
потрошња kWh

Реактивна
енергија –
ВТ - KVArh

Реактивна
енергија –
НТ - KVArh

Обрачунска снага –

420
400
480
420
440
500
480
560
620
440
560
420

3600
3980
2540
2040
3560
3900
4160
5900
3620
3260
4120
3020

1183
1308
835
671
1170
1282
1367
1939
1020
1072
1354
993

0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
0
0

27,76
31,68
25,28
16,80
32,64
32,56
26,96
33,20
32,16
29,12
31,44
23,04

kw

Tабела бр. 2а – Потрошња електричне енергије за мерно место у оквиру наручиоца у периоду
мај 2015 – април 2016.године – Омладинско позориште Дадов, ул. Ресавска бр. 21
Месец/год.
Мај 2015.
Јун 2015.
Јул 2015.
Август 2015.
Септембар 2015.
Октобар 2015.
Новембар 2015.
Децембар 2015.
Јануар 2016.
Фебруар 2016.
Март 2016.
Април 2016.

Активна енергија – ВТ kWh
422
286
281
257
372
533
682
796
806
704
754
608

Активна енергија – НТ kWh
149
95
97
99
113
118
217
248
228
221
152
157

Укупна потрошња – kWh
571
381
378
356
485
651
899
1044
1034
925
906
765

Tабела бр. 2а – Потрошња електричне енергије за мерно место у оквиру наручиоца у периоду
мај 2015 – април 2016.године – Омладинско позориште Дадов, ул. М.Миланковића бр. 120/Б
Месец/год.
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април

Активна енергија – ВТ kWh
53
40
48
50
43
47
54
44
52
44
52
0

Активна енергија – НТ –
kWh
21
16
22
23
18
22
23
21
25
21
30
0

Укупна потрошња - kWh
74
56
70
73
61
69
77
65
77
65
82
0
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Tабела бр. 3 – Планирана потрошња електричне енергије за мерно место у оквиру наручиоца
у периоду од годину дана од дана закључења уговора:
Ред
бр.

Објекат

1

ОПД Дадов
ул.Д.Максимовић
бр.6/1,
Београд
ОПД Дадов
ул. Ресавска бр. 21, Београд
ОПД Дадов
ул. М.Миланковића бр. 120/Б,
Београд

2
3

ЕД број

Активна енергија –
виша тарифа - kWh

Активна енергија –
нижа тарифа- kWh

Укупна
потрошња kWh

96809860

37960

5740

43700

81453031

6501

1894

8395

82426621

527

242

769

44988

7876

52864

УКУПНО :
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III – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Ред.
Бр.

1.

Објекат, ЕД број

ОПД Дадов
96809860
81453031
82426621

Јединица
мере

Тарифа

Укупна
количина

Висока

44988

Ниска

7876

Јединична цена по кWh
у динарима
без ПДВ-а

у динарима
са ПДВ-ом

Укупна цена
у динарима без
ПДВ-а

у динарима са
ПДВ-ом

кWh

Укупно висока и ниска тарифа (52864 кWh) у динарима без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

УПУТСТВО КАКО ПОПУНИТИ ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:
 у колону : ''Јединична цена по кWh у динарима без ПДВ-а'' уписати цену по кWh без ПДВ-а;
 у колону : ''Јединична цена по кWh у динарима са ПДВ-ом'' уписати цену по кWh са ПДВ-ом;
 у колону : ''Укупна цена у динарима без ПДВ-а“ уписати износ који се добије множењем броја из
колоне ''Укупна количина'' са бројем из колоне ''Јединична цена по кWh у динарима без
ПДВ-а“, и за високу и ниску тарифу;
 у колону : ''Укупна цена у динарима са ПДВ-ом“ уписати износ који се добије множењем броја из
колоне ''Укупна количина'' са бројем из колоне „Јединична цена по кWh у динарима са
ПДВ-ом“и за високу и ниску тарифу;
 у колону : ''Укупно висока и ниска тарифа (52864 кWh) у динарима без ПДВ-а'' уписати збир укупне
цене високе и ниске тарифе без ПДВ-а''.
 У колону : ''ПДВ'' уписати ПДВ на добијени износ из предходне колоне;
 У колону : ''Укупно са ПДВ-ом'', уписати добијени сабрани износ из колоне ''Укупно висока и ниска
тарифа'' и ''ПДВ''.
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IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗАКОНА
1) Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и то :
‒
да је понуђач регистрован код надлежног органа, тј. 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
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 и заштити
животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности која је на
снази у време објављивања.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатни услов за
учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чл. 76 Закона и то:
понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у
било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу обавио минимално једну трансакцију што доказује потврдом оператoра
преносног система.
- понуђач
мора да достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 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.''
2 )
Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова из чл.75 и
Закона

76.

У складу са чланом 77. став 4. Закона, испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем изјава (Образац 2,
Образац 2/А) којом под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учествовање у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. Закона, који су дефинисани
конкурсном документацијом, изузев достављања лиценце Агенције за енергетику владе РС за
трговину електричном енергијом са потврдом агенције да је та лиценца и даље важећа,
доказа да је активан учесник на тржишту електричне енергије што се доказује потврдом
оператoра и изјаве 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.
Поред наведеног, понуђач је у обавези да поред Образаца 1, 2, 2a (уколико наступа са
подизвођачем) 3, 4 и Техничке спецификације са структуром цене, да попуни и Образац 5 –
Образац трошкова припреме понуде уколико понуђач тражи трошкове.
Сваки од ових образаца мора бити попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног
лица.
У случају да понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

7/26

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (ОБРАЗАЦ 2/А) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену фотокопију
свих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не
може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену фотокопију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач није дужан да
доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа Извод из АПР-а који издаје Агенција за привредне регистре.
Понуђач је дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Уколико понуђач ангажује подизвођача, подизвођач испуњава обавезне услове из члан 75.
став 1. тачка 1-4. Закона.
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе мора испунити услове
предвиђене чл.75. ст.1 тачке1-4. Закона, док додатне услове испуњавају заједно.
V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1) Подаци о језику на којем се подноси понуда: Понуда се подноси на српском језику
2) Начин на који понуда мора да буде сачињена: Понуђач понуду подноси непосредно
или путем поште у затвореној коверти тако да се са сигурношћу може утврдити приликом
отварања понуде да се први пут отвара. На полеђини навести назив и адресу понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Омладинско позориште Дадов, Београд, Десанке Максимовић
бр.6/1, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КУПОВИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/16 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда је благовремена уколико је примљена од стране наручиоца до 30.05.2016. године,
до 16,00 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, у којој се налази понуда, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
У случају да је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду о
пријему понуде, са назначеним датумом и сатом пријема понуде. Понуде које је наручилац
примио по истеку рока за подношење понуде, тј. по истеку дана и сата предвиђеног за
подношење понуда, сматраће се неблаговременим. Наручилац ће неблаговремену понуду, по
поступку окончања поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да
је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
 Техничку спецификацију са структуром цене;
 Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1);
 Изјаву понуђача о испуњености услова из чл.75. и 76. (ОБРАЗАЦ 2);
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Изјаву подизвођача о испуњености услова из чл.75 Закона (ОБРАЗАЦ 2/А) -уколико се
наступа са подизвођачем;
 Изјава о независној понуди (ОБРАЗАЦ 3;
 Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла (ОБРАЗАЦ
4);
 Образац трошкова припреме понуде (ОБРАЗАЦ 5) (образац се доставља уколико
понуђач захтева трошкове);
 Модел уговора;
 Споразум о заједничком наступању (у случају подношења заједничке понуде)
 Лиценцу Агенције за енергетику владе РС за трговину електричном енергијом на
тржишту електричне енергије са потврдом агенције да је та лиценца и даље важећа
 Потврду оператера преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту
електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу обавио минимално једну
трансакцију.
 Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и
оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном
поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 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.''
Недостављање тражених образаца, важеће лиценце и потврде Агенције за енергетику Владе
РС (уколико је податак да понуђач поседује тражену важећу лиценцу јавно доступан на
интернет страници надлежног органа, понуђач није у обавези да у понуди достави наведени
доказ, већ у понуди наводи интернет страницу), потврде оператера и изјаве, сматраће се
битним недостатком понуде.
Понуда се припрема у складу са и на обрасцима који су саставни део Конкурсне
документације. Све стране образаца морају бити попуњене на српском језику, јасно, читко,
штампаним словима, хемијском оловком, на предвиђеним местима оверене печатом и
потписане од стране овлашћеног лица понуђача, у свему у складу са Упутством за
сачињавање понуде.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да обрасце
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 обрасце
који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона, осим Обрасца
2/А који потписују и оверавају сви чланови групе понуђача чиме потврђују да сваки члан
групе испуњава обавезне услове наведене у члану 75. став 1. тачке од 1 - 4.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи, текста,
заокружавању понуђених опција, уношењу цифара и сл.), понуђач може такву грешку
отклонити тако што ће исправљени део оверити и ставити потпис овлашћеног лица понуђача.
3) Не прихвата се понуда са варијантама
4) Измена, допуна и опозив понуде: У року за подношење понуде понуђач може да
измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, тј. која документа накнадно
доставља. Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу Омладинско позориште
Дадов, Десанке Максимовић 6/1, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку добара – „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Куповина
електричне енергије, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/16 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
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Допуна понуде за јавну набавку добара – „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Куповина
електричне енергије, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/16 - НЕ ОТВАРАТИ или

Опозив понуде за јавну набавку добара – „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Куповина
електричне енергије, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/16 - НЕ ОТВАРАТИ или

Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
Куповина електричне енергије, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/16 - НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.По истеку рока
за подношење понуде, није могуће извршти опозив, допуну и измену понуде.
5) Учествовање у заједничкој понуди: Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач нити да учествује у више заједничких понуда. У обрасцу понуде
(ОБРАЗАЦ 1) понуђач наводи на који начин подноси понуду, тј. да ли је подноси самостално
или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
6) Понуда са подизвођачем: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,
дужан је да у обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи
од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у обрасцу понуде (Образац 1) наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац 2/А).
Понуђач одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, тј.уговорних
обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов
захтев,омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
Такође, уколико уговор буде закључен са понуђачем који подноси понуду са подизвођачем,
наручилац ће пренос потраживања на подизвођача вршити у складу са чл. 436. до 453.
Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ" број 29/1978, 39/1985, 45/1989 –
Одлука УСЈ и 57/1989, „Службени лист СРЈ" број 31/1993 и „Службени лист СЦГ" број 1/2003 Уставна повеља).
Понуђач са којим је закључен уговор не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у својој понуди. У супротном, наручилац ће реализовати средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, раскинути уговор и писаним путем обавестити
организацију надлежну за заштиту конкуренције о поступању понуђача са којим је закључен,
осим ако би раскидом уговора претрпео знатну штету.
Понуђач са којим је закључен уговор може ангажовати као подизвођача лице које није навео
у понуди ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико
добије претходну сагласност наручиоца.
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7) Заједничка понуда: Уколико понуду подноси група понуђача саставни део
заједничке понуде је споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.став 4.тачка 1-2 ЗЈН и
то :
• Члану групе који ће бити носилац посла, тј.који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача
• Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у изврешењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају солидарно према наручиоцу.
8) Начин и услови плаћања, гарантни рок и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде
 Начин плаћања:
 Плаћање се врши сукцесивно, и то у року од 45 дана од дана пријема оригиналног
рачуна за предходни месец
 Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача).
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
 Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији широке потрошње на ниском напону.
 Период испоруке је сваког дана у времену од 00:00 часова до 24:00 часа за све време
трајања уговора - 12 месеци.
 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. У
случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.
Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. став 5.
Закона о енергетици :
Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано :
''Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања
снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:
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.''
Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са
чланом 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;
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.''
9) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим зависним и пратећим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са члана
92. Закона.
10) Подаци о државном органу или организацији односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине
заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су у вези са извршењем
уговора о јавној набавци
• Пореским обавезама - назив државног органа: Пореска управа (Министарство
финансија),
адреса:
Саве
Машковића
3-5,
Београд,
интернет
адреса:
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне
аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови
органи;
• Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне
средине (Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије),
адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.mpzzs.gov.rs,
адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет
адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
• Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа:
Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања, адреса: Немањина
22-26, Београд, интернет адреса: www. minrzs.gov.rs.
11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача
У предметној јавној набавци сви понуђачи су дужни да доставе:
•

Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла (ОБРАЗАЦ 4)

Изабрани понуђач ће бити у обавези да као средство финансијског обезбеђења на дан
потписивања уговора достави:
•

оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без
протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овереним ОП
обрасцем, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, у висини
од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ) са роком важности минимум 30
дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране
овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима
банака (за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два
потписника). Менична овлашћења која прате меницу морају бити потписана оригиналним
потписом (не може факсимил) лица која су потписала и меницу.
12) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање: Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.
13) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде: У
складу са чланом 63. ставом 2. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да
тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за тражење додатних
информација или појашњења шаље се искључиво писаним путем, односно поштом на адресу
наручиоца или електронском поштом на е-mail marina.kuzmanovic@dadov.rs.
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Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки,
Порталу јавних набавки Града Београда и на својој интернет страници.
14) Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача: После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача,
односно подизвођача (Чл.93 Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, односно подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
15) Негативне референце: Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је
понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку
јавне набавке:
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се
- уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови
- групе понуђача;
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне
- набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку
другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
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16) Врста критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају
исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је понудио
нижу јединичну цену за kWh за високу тарифу.
17) Доношење одлуке у вези са јавном набавком:
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року
од 10 дана од дана отварања понуда. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети ако је
прибавио најмање једну прихватљиву понуду, у супротном донеће одлуку о обустави
поступка јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних
и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
јавне набавке, наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке,исту објавити на
Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки Града Београда и на својој интернет
страници.
18) Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач или заинтересовано лице које има интерес
за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није
другачије предвиђено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана у поступку јавне набавке мале вредности од дана
објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, својој интернет страници
(члан 149. став 6.) и Порталу јавних набавки града Београда.
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 захтева, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев
за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу
са одредбама члана 150. овог закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
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Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1.
Закона, а уколико не садржи наведене елементе, Наручилац ће такав Захтев одбацити
Закључком, против којег подносилац Захтева може у року од три дана од дана пријема,
поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе доставља истовремено Наручиоцу.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или електронском поштом на
адресу marina.kuzmanovic@dadov.rs (о чему мора имати потврду пријема одлуке од стране
наручиоца) или путем поште - препоручено са повратницом, а копија истовремено доставља
Републичкој комисији.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета уплати таксу, у износу од
60.000,00 динара, жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на
број: 4/16, сврха: такса за ЗЗП број јавне набавке 4/16, корисник: буџет Републике Србије.
19) Рок у којем ће уговор бити закључен: Уговор о јавној набавци ће се закључити са
понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права, ако у том року није поднет захтев за заштиту права.
Ако наручилац у наведеном року не достави понуђачу потписан уговор, понуђач није дужан
да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити
било какве последице. Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити
уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако је у
конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са понуђачем
којем је додељен уговор закључиће се ако је исти одбачен или одбијен. Ако понуђач којем је
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
20) Објављивање обавештења: Научилац ће обавештење о закљученом уговору о
јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу
јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно од дана
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.
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VI

ОБРАЗАЦ 1
Куповина електричне енергије
jн бр. 4/16
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________ од _________ 2016.године
(обавезно уписати датум понуде)
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуђач Понуду подноси: А) самостално Б)као заједничку понуду В)са
подизвођачем (заокружити начин подношења Понуде)

I-Пословно име или скраћени назив
Понуђача/носиоца посла из
одговарајећег регистра:
Адреса седишта:
Овлашћено лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун и назив банке:
Матични број:
Порески идентификациони број-ПИБ:
ПДВ број:
II-Пословно име или скраћени назив
подизвођача/члана
групе
из
одговарајућег регистра:
Адреса седишта:
Овлашћено лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун и назив банке
Матични број:
Порески идентификациони број-ПИБ:
ПДВ број:
Део предмета који ће се извршити преко
подизвођача (не већи од 50%)
Проценат укупне вредности набавке који ће се
извршити преко подизвођача (не већи од 50%)
III Пословно име или скраћени назив
подизвођача/члана
групе
из
одговарајућег регистра
Адреса седишта:
Овлашћено лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун и назив банке
Матични број:
Порески идентификациони број-ПИБ:
ПДВ број:
Део предмета који ће се извршити преко
подизвођача (не већи од 50%)
Проценат укупне вредности набавке који ће се
извршити преко подизвођача (не већи од 50%)
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ
Укупно висока и ниска тарифа без ПДВ-а:
Укупно висока и ниска тарифа са пдв-ом:
Словима укупна цена са пдв-ом:
Рок важења понуде:

_______ дана (минимум 60 дана од отварања понуде)

Место испоруке:
Мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем
Период испоруке: Период испоруке је сваког радног дана у времену од 00:00 часова до
24:00 часова, за све време трајања уговора-12 месеци
Начин плаћања: Плаћање се врши сукцесивно, и то у року од 45 дана од дана пријема
оригиналног рачуна за предходни месец
Попуњавањем овог обрасца, изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине, као и да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуде.
Напомена: Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије за испоручену електричну енергију које Оператер дистрибутивног система обрачунава
Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских
величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије на коју је дата сагласност Агенције за енергетику Републике
Србије.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

_________________________

Напомена:

*Уколико понуђач наступа самостално, попуњава само део I, а делови II и III остају
непопуњени.
**У случају већег броја чланова групе понуђача или већег броја подизвођача, прву страну
обрасца копирати и приложити истом
***У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача
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VII

ОБРАЗАЦ 2
Куповина електричне енергије
jн бр. 4/16
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76.ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач ______________________________________________ (навести назив
понуђача) испуњава све услове из чл.75 и 76. Закона, односно услове дефинисане
да

Конкурсном документацијом, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности - добра,
Куповина електричне енергије, jн бр. 4/16 и то:
1) да сам регистрован код надлежног органа, тј. уписан у одговарајући регистар;
2) да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3) да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_________________________

Напомена:

*У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача чиме потврђују да
сваки члан групе испуњава обавезне услове наведене у тачкама од 1. до 4., ове изјаве.
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VIII

ОБРАЗАЦ 2/А
Куповина електричне енергије
jн бр. 4/16
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

да Подизвођач
______________________________________________ (навести назив
подизвођача) испуњава све услове из чл.75 Закона, односно услове дефинисане
Конкурсном документацијом, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности - добра,
Куповина електричне енергије, jн бр. 4/16 и то:
1) да је подизвођач регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући
регистар
2) подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
3) подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива;
4) подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_________________________

Напомена:

*Образац копирати у зависности од броја подизвођача
**У случају да попонуђач наступа самостално или у случају подношења заједничке
понуде, овај образац доставити непопуњен
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IX

ОБРАЗАЦ 3
Куповина електричне енергије
jн бр. 4/16
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона,

Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду за јавну
набавку мале вредности – добра, Куповина електричне енергије, jн бр. 4/16, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_________________________

Напомена:

*У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача
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X

ОБРАЗАЦ 4
Куповина електричне енергије
jн бр. 4/16
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу на дан потписивања
уговора доставити оригинал сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, са
клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона,
овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, насловљену на
добраштампе пропагандног материјала за представе за потребе Омладинског позоришта
ДАДОВ, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком
важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене
обавезе.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_________________________

Напомена:

*У случају заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача који је у
достављеном споразуму одређен за достављање средстава обезбеђења.
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XI

ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чл. 88 Закона, понуђач ____________________________________________
(навести назив понуђача),
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ППОНУДЕ
Трошове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.

Напомена:
*Достављање овог обрасца није обавезно.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_________________________
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XIV

Модел

УГОВОР
Уговорне стране:
1. ОМЛАДИНСКО ПОЗОРИШТЕ ДАДОВ, Београд, Десанке Максимовић 6/1, ПИБ: 100289723,
МБ: 07771550 кога заступа директор Владимир Мијовић (у даљем тексту: Купац) и
2.

_______________________________________________________ПИБ_____________МБ___
___________ кога заступа_______________________________ ( у даљем тексту:
Продавац)
_______________________________________________________________________
(навести члана/чланове групе понуђача уколико је у питању заједничка понуда)

_______________________________________________________________________

(навести подизвођача, проценат и део предмета набавке уколико се наступа са
подизвођачем)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Куповина електричне енергије -потпуно снадбевање
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина електричне енергије, у свему према понуди Продавца број
_________ од __________, и техничке спецификације са структуром цене, која се налази у
прилогу Уговора и саставни је део Уговора.
Члан 2.
Продавац 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 Продавца, у свему у складу са свим важећим
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Члан 3.
Купац се обавезује да плати Продавцу:
- за 1 кWh више тарифе износ од ______________ динара без ПДВ-а односно ____________
са ПДВ-ом
- за 1 кWh ниже тарифе износ од ______________ динара без ПДВ-а односно ____________
са ПДВ-ом.
Цена је фиксна за уговорени период испоруке.
Укупна вредност уговора за 44988 кWh више тарифе и 7876 кWh ниже тарифе износи
________________динара без ПДВ-а односно __________________динара са ПДВ-ом.
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца
(Наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења
система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача
ел.енергије ни акцизу за утрошену електричну енергију.
Трошкове из претходног става 3. овог члана уговора, Продавац 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 објављеног у Службеном
гласнику Републике Србије, односно у складу са методологијом за одређивање цена
објављених у Службеном гласнику Републике Србије.
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Члан. 4
Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у
складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012),
Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног
система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12), Правилима о раду дистрибутивног система, Закона о
енергетици („Сл. гл. РС“ бр.57/11, 80/2011-испр. 93/2012 и 124/2012) и Уредбом о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гл. РС“ бр.63/13), односно у складу са
свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне
енергије.
Продавац је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне
енергије.
Члан 5.
Места испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону.
Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и
испоруком електричне енергије до места испоруке.
Продавац је дужан да пре испоруке закључи :
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца наведена у
конкурсној документацији.
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.
Члан 6.
Продавац 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.
На основу документа о очитавању утрошка, Продавац 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 у складу са одредбама Закона о енергетици
(„Службени гласник РС“ број 145/2014), Уредбе о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом („Службени гласник РС“ број 63/2013), Методологије за одређивање
цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ број
105/2012, 84/2013 и 87/2013) и Уредбе о начину обрачуна и расподеле прикупљених
средстава по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
(„Службени гласник РС“ број 8/2013).
Продавац рачун доставља поштом.
Члан 8.
Продавац је у обавези да изда и достави Купцу рачун за мерно место са исказаним
трошковима за испоручено добро, трошковима за приступ дистрибутивном систему
електричне енергије, трошковима накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије са ПДВ-ом.
Продавац је у обавези да рачун достави купцу на адресу седишта купца, Омладинско
позориште Дадов, ул.Десанке Максимовић бр.6/1, Врачар, Београд.
Продавац ће у рачуну из претходног става посебно исказати: цену испорученог добра,
трошкове приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкове накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, акцизу за утрошену електричну
енергију и ПДВ.
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Уколико у рачуну буде исказана ставка које није наведена одредбама претходног става нити
позитивним прописима Републике Србије, наручилац није дужан да добављачу исплати износ
исказан у тој ставци.
Продавац се обавезује да на рачуну поред осталих података обавезно упише број рачуна,
број Уговора, валуту плаћања, текући рачун продавца, ПИБ продавца.
Члан 9.
Купац је дужан да плати рачун у року од 45 дана по пријему оригиналног рачуна за
претходни месец.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ цене
за преузету електричну енергију.
Члан 10.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном
обрачуну утрошка електричне енергије Купац има право да у року од 8 дана од дана пријема
фактуре поднесе приговор. Продавац је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема
приговора одлучи о приговору Купца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног
система.
Члан 11.
Продавац се обавезује да у моменту потписивања уговора преда Купцу бланко сопствену
меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са клаузулом „без протеста“, са назначеним износом од 10% од
укупне уговорене вредности без ПДВ и са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока
за извршење набавке у целости.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Члан 12.
Продавац је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са одредбама Закона о
енергетици („Сл. гласник РС'' 145/14).
Члан 13.
Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Продавца 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.
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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 Продавца да понуђени и прихваћени
пословни и технички капацитет из понуде Продавца буде редукован, изван одредби
претходних ставова овог члана уговора.
Члан 14.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну
страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог
обавештења о раскиду Уговора.
Уговор се може раскинути и у осталим случајевима предвиђеним Законом о облигационим
односима Републике Србије.
Члан 15.
Овај уговор се закључује на период од годину дана.
Купац и Продавац ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена
за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.
Овај уговор је сачињен у шест оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну
страну.
Члан 16.
Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану
сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс уговора.
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и
подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.
Члан 18.
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 надлежни суд у Београду.

За Купца:
Директор
Владимир Мијовић

За Продавца:
________________________
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