Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно
прехрамбена школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1,
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ПРОКУПЉЕ

НАЗИВ УСТАНОВЕ
Висока пољопривредно прехрамбена школа струковних студија у
Прокупљу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( “Сл.гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (“Сл.гласник РС“број 29/2013 и 104/13),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 2268 од
24.11.2017 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 2269
од 24.11.2017. године, припремљена је :
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
САДРЖАЈ


I.



III.


























ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:
- 1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ;
- 1.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;
II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ;

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ;
- III.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75;
- III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 76;
IV. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА по чл. 77;
V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ;
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА – ОБРАЗАЦ 1
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 2
Изјава понуђача о испуњености обавезних услова, поштовања
законских прописа и средствима финансијског обезбеђења ОБРАЗАЦ 3
Изјава подизвођача о испуњености обавезних и поштовања
законских прописа - ОБРАЗАЦ 3а
Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних услова и
поштовања законских прописа - ОБРАЗАЦ 3б
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА - ОБРАЗАЦ 4
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа самостално – ОБРАЗАЦ 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о ангажовању подизвођача – ОБРАЗАЦ 6
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – ОБРАЗАЦ 7
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ –
ОБРАЗАЦ 8
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-НОСИОЦУ ПОСЛА КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ 9
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ 10
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОБРАЗАЦ 11
ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 12
ИЗЈАВА У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ – ОБРАЗАЦ 13
ПОНУДА – ОБРАЗАЦ 14
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ОБРАЗАЦ 15
МОДЕЛ УГОВОРА – ОБРАЗАЦ 16
МЕНИЧНО ПИСМО ЗА МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ– ОБРАЗАЦ
17
ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА– ОБРАЗАЦ 18
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 19
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II.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Висока
пољопривредно
прехрамбена
струковних студија у Прокупљу
Адреса наручиоца:
Ул. Ћирила и Методија 1
Интернет
страница www.vpps.edu.rs
наручиоца:
Е-mail адреса наручиоца:
vpps@beotel.rs
Врста
поступка
јавне Јавна набавка мале вредности
набавке:
Предмет јавне набавке:
Добра
Лице за контакт:
Име и презиме:
Олгица Андрејић
Функција:
Шеф рачуноводства
Телефон:
069/629 535
Е-mail адреса:
vpps@beotel.rs

школа

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Прокупљу ул. Ћирила и
Методија бр.1, канцеларија рачуноводства, сваким радним даном у времену
од 10,00 – 14,00 часова све до истека рока за достављање понуда,
- са интернет странице наручиоца www.vpps.edu.rs ,
са сајта Портала за јавне набавке .
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за
подношење понуде и конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из
конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да
приликом подношења понуде достави тражене
прилоге као и да попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној
документацији, јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим
прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у
писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца у
Прокупљу, ул. Ћирила и Методија бр. 1 са назнаком ''Понуда за јавну набавку
добара бр.1.1.2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ'', најкасније до дана 11.12.2017. године
до 12.00 часова.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон
и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа
самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је
неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац
посла - овлашћени члан групе.
Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном
документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано
на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са
сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. Напомена: документе
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финансијског обезбеђења (менице и менична овлашћења) упаковати неоштећене
са осталом траженом документацијом.
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити
''Време, евиндециони број и датум пријема понуде'' према редоследу
приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје
''Потврду о пријему понуде''.
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом
понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати
и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са
назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је
послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште,
релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио,
односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење
понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан
моменат када је понуђач послао понуду.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за
достављање понуда тј. дана 11.12.2017. године у 12.30 часова у
просторијама наручиоца у Прокупљу , ул. Ћирила и Mетодија бр. 1, канцеларијачитаоница. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда
комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку
отварања понуда.
Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 5 (пет) дана,
рачунајући од дана јавног отварања понуда.
Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење
понуда, сваког радног дана на тел: 027/324 311 од 10 до 14 часова. Особа за
контакт је Андрејић Олгица, телефон:069/629535, Е-маил адреса vpps@beotel.rs
.
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II.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
А.Детаљан опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка електричне
енергије, у свему према техничкој спецификацији.
Техничка спецификација дефинисана је у тачки 3.
конкурсне документације. Предметна јавна набавка
није обликована у више истоврсних целина тј.
партија, тако да ће се након окончања поступка
закључити један уговор о јавној набавци.

1.Опис предмета набавке:

Б. Обавеза поседовања посебне дозволе за
обављање делатности
Постоји обавеза поседовања важеће дозволе
надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке: лиценцу за трговину
електричном енергијом, коју је издала Агенција за
енергетику.

09310000-ознака из општег речника набавке
2.Ознака
набавке:

предмета
Ознака из класификације делатности односно назив
и ознака из општег речника набавке: Електрична
енергија

II. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранција квалитета,
рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне
испоруке и сл.
1. Врста и количина добара
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). Количина
електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца
(наручиоца) на месту примопредаје, током периода снабдевања.
Потребна количина електричне енергије процењује се на основу регистроване
потрошње за период октобар 2016 - септембар 2017 и дате су у следећој
табели.
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ТАРИФА

ВИША:
Мерно место (ЕД БРОЈ: 5056802162611)

ЕНЕРГИЈА
АКТИВНА (kwh)

ОДОБРЕНА
100К№

СНАГА

41488

НИЖА:
Мерно место (ЕД БРОЈ: 5056802162611)

13898

УКУПНО:

55386

Наручилац се обавезује да плати све прекомерно преузете количине енергије у
складу са важећим прописима.
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за место примопредаје
енергије наручиоцу.
Наручилац задржава право да, у складу са чланон 115. ЗЈН-а, након закључења
уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећа обим
предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до
5% од укупне вредности првобитне понуде за планирану потрошњу електричне
енергије.
2. Техничке карактеристике
У складу са документом Правила о раду тржишта (Сл. Гласник РС. Број
120/2012).
Врста продаје: стална, гарантова и одређена на основу остварене потрошње
Наручиоца у току претходне године, на месту примопредаје током испоруке.
3. Квалитет
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилником
о раду преносног система и изменама и допунама Правилника о раду преносног
система („СЛ. Гласник РС,“ бр. 79/2014), Правилника о раду дистрибутивног
система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(„СЛ. Гласник РС,“ бр. 63/2013.).
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
У складу са одредбама докумената из тачке 3. овог поглавља конкурсне
документације.
5. Период испируке
Годину дана од дана закључивања уговора о потпуном снабдевању свакодневно,
од 00:00 до 24:00ч.
6. Место испоруке
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Мерно место наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону Т Г 4/4.
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану
од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да
ће, у колико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке,
поступити у складу са чланом 188.став 3. Закона о енергетици, односно да ће по
потписивању уговора закључити:
- Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег
купца прикључен и
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
Планирана потрошња по мерном месту на годишњем нивоу извршена је на бази
потрошње из периода октобар 2016 - септембар 2017 и дата је у табели која
следи:

Период
2016/2017
1
Октобар 2016.
Новембар 2016.
Децембар 2016.
Јануар 2017.
Фебруар 2017
Март 2017.
Април 2017.
Мај 2017.
Јун 2017.
Јул 2017.
Август 2017.
Септембар2017.
Укупно:

Укупно

Виша тарифа

Нижа Тарифа

2 (3+4)
5100
5325
6255
5745
4980
5640
4290
4275
3555
3675
3135
3705
55386

3
4635
4725
5215
4661
3814
4170
3102
3092
2395
1977
1636
2066
41488

1410
1455
1657
1507
1351
1377
1025
953
877
806
794
686
13898

Одобрена снага

4

5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право учешћа имају сва заинтересована лица односно сви понуђачи, који
испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступу јавне набавке из
конкурсне документације утврђене према члану 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и то:

III.1. Обавезне услове по чл. 75.:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело
преваре.
3. обавезни услови под тачком 3. не примењују се по Закону о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“, бр.68/15)
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.
6. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде.
III.2. Додатне услове утврђене на основу чл. 76.:

1. Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије,
односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана
објављивања позива позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, обавио минимално једну трансакцију, што се доказује Потврдом
(уверењем) Оператора преносног система.
2. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
Да понуђач није био неликвидан у периоду од 12 месеци уназад од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавке.

-8–

Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно
прехрамбена школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1,
ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051, телефон/факс 027/324 311
IV.

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:

1. Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане
конкурсном документацијом.
2. Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају
обавезне и додатне услове за ућечшће у поступку јавне набавке, у
складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
3. Понуђачи
који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78.
Закона о јавним набавкама су обавезни да у понуди наведу да су
регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре.
4. Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку изабрана за доделу уговора, да у року од 5 дана достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико
понуђач у наведеном року не достави на увид оригинал или оверену
копију захтеваних доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву и изабрати следећег најповољнијег понуђача.
5. Испуњеност
обавезних и додатних услова из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама и условима конкурсне документације
понуђач доказује:
ИЗЈАВОМ - на обрасцу број 3,3а и 3б . Из конкурсне документације

(НАГЛАШАВАМО ДА СЕ У ПОНУДИ НЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОЈЕДИНАЧНИ
ДОКАЗИ ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ( ОСИМ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 1.
ТАЧКА 5. КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПОНУДУ) КОЈИ СУ ОПИСАНИ У ДОЛЕ
НАВЕДЕНОМ ДЕЛУ КОНКУРСНЕ у складу са чл.77. Закона о јавним набавкама
и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и
Правилником о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима
конкурсне докуменатције у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова.
ВЕЋ СЕ ИЗЈАВОМ (образац 3, 3а и 3б) ГАРАНТУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА
УКОЛИКО НАРУЧИЛАЦ НАКОН СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА А ПРЕ ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ , ЗАТРАЖИ ОД
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ДА ДОСТАВИ НА УВИД ОРИГИНАЛЕ ИЛИ ОВЕРЕНЕ
КОПИЈЕ СВИХ ИЛИ ПОЈЕДИНАЧНИХ ДОКАЗА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, ТЕК
ОНДА ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА СВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА ДОЛЕ ОПИСАН НАЧИН.

Доказивање обавезних услова:
1. Услов III.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:
- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда
- За предузетнике:
Изводом из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из одговарајућег регистра
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Напомена:
 Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са
датумом овере фотокопије после објављивања позива за
достављање понуда.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно
достављају сви чланови
групе понуђача:
2. Услов III.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:
- За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда, надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
- За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
Напомена:
 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца
рачунајући од датума отварања понуда.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно
достављају сви чланови
групе понуђача:
3. Услов III.1.тачка 3. – не примењује
набавкама(„Сл.Гласник РС“. Бр 68/15):

се

по

Закону

о

јавним

4. Услов III.1.тачка 4. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине, доказује се:
- За правна лица и предузетнике: Уверењем Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Напомена:
 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца
рачунајући од датума отварања понуда.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно
достављају сви чланови
групе понуђача:

5. Услов III.1.тачка 5. – важећа дозвола за обављање одговарајуће
делатности, издате од стране надлежног орган, смо ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописима за добра која су предмет јавне
набавке. .
Напомена:
 Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија .
 Испуњеност обавезног услова под тачком 5. доказује се
важећом лиценцом за трговином електричном енергијом на
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6.

тржишту електричне енергије издату од Агенције
енергетику.
НАПОМЕНА: Овај доказ се доставља уз понуду.

за

Услов Ш.1.тачка 6. - доказује се Изјавом - Образац 3, 3а и 3б
Изјава- о испуњености свих обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде. Напомена:
 Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрасцу бр. 3,
3а и 3б из конкурсне документациј е.
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно
достављају сви чланови групе понуђача:

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

Доказивање додатних услова:

Доказивање додатних услова ( ДОКАЗИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ И МОГУ СЕ
ДОСТАВИТИ И КАО НЕОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ)
Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
III.2. тачка 1.- Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач
активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком
периоду из претходне две године од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију.
III.2. тачка 2. – Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за
период од 12 месеци уназад од дана објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки.
Услови које мора да испуни поизвођач и то:
Подизвођач мора да испуни : све обавезне услове наведене за понуђача (
Поглавље III.1, тачка 1 до 4 и 6) и услов под тачком 5. за део набавке који ће
извршити преко подизвођача, док додатне услове за учешће у поступку јаве
набавке не мора да испуни

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Сваки од понућача из групе понуђача мора да испуни све обавезне услове
наведене у поглављу III.1, (тачка 1 до 4 и 6), услов под тачком 5. дужан је да
испуни понуђач из групе којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходно испуњење тог услова. Додатне услове (поглавље III.2. тачка 1)
испуњавају заједно
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НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да уз понуду достави и изјаву на свом меморандуму, потписану
од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да
ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке,
поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће по
потписивању уговора закључити:
- Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат
крајњег купца прикључен и
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје
крајњег купца.
Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране
овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити
овлашћење за потписивање уз понуду.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Високу пољопривредно
прехрамбену школу струковних студија у Прокупљу о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је
документује на прописан начин, са назнаком "Поступак ЈНМВ-добара:
Снабдевање електричном енергијом бр.1.2.1/2016.".
V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику.
2. САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин
дефинисан конкурсном документацијом као и да приликом подношења
понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су
дати у конкурсној документацији.
3. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем,
само у року за подношење понуда.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно
прехрамбена школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1,
ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051, телефон/факс 027/324 311
Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком
"Измена понуде", ''Допуна понуде'' или "Опозив понуде" за јавну набавку мале
вредности бр. 1.1.2/2017. од 28.11.2017.год. за набавку добара- снабдевање
електричном енергијом.

4. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку
отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач
не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
5. ОЦЕНА ПОНУДЕ
Наручилац
ће
одбити
све
неблаговремене,
неисправне
и
неодговарајуће понуде а може да одбије и неприхватљиве понуде, у
смислу Закона о јавним набавкама.
6. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису
испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним
набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне 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 иста неће понављати у току исте буџетске године.
7. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више истоврсних целина тј.
партија,тако да ће се, након окончаног поступка, закључити један уговор о
јавној набаци.
8. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
9. КРИТЕРИЈУМ
Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све
неприхватљиве понуде а све Прихватљиве понуде рангирају се применом
критеријума најниже понуђене цене. Избор између достављених
благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума „најнижа
укупна понуђена цена без ПДВ-а за дате количине".
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно
прехрамбена школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1,
ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051, телефон/факс 027/324 311
10.ДВЕ И ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац
ће доделити уговор оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања.
11.ВАЛУТА
Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у
динарима.
12.ЦЕНА
Понуђена цена је цена коју понуђач одређује у понуди, изражена у
динарима , у коју су урачунати сви трошкови који се односе на предмет
јавне набавке и који су одређени конкурсном документацијом. Цена у
понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом . Укупну
цену је потребно изразити нумерички и текстуално.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у
складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Обавеза понуђача је да искаже јединичне цене за активну енергију за
периоде више и ниже тарифе, са и без ПДВ-а.
Цена не обухвата трошкове акцизе, трошкове приступа и коришћења
система за пренос електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења
система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове
понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на
основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену
ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника
за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са
важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије објављеној у "Сл.гласнику РС", односно у складу са методологијама
за одређивање цена објављених у '' Сл.гласнику РС' .
Цена мора бити фиксна до коначне реализације уговора и не може се
мењати ни из каквог разлога. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска
цена, Наручилац ће поступити у складу са чл.92.ЗЈН.

13.НАЧИН И УСЛОВИПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу
се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. Одмах, по договору, од-до и
сл.) . У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему
исправне фактуре( рачуна). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.
Место испоруке-примопредаје је мерно место Наручиоца на месту прикључења
на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону.
Период испоруке годину дана од дана закључења уговора о снабдевању
електричном енергијом свакодневно , од 00:00- до 24:00 часова.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно
прехрамбена школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1,
ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051, телефон/факс 027/324 311
Наручилац ће у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
Чланом 188. став 3. Закона о енергетици прописано је:
Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања
снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:
Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен;
Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану
од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да
ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке
поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици.

14.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је обавезан да уз понуду достави :
- 1-МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ , насловљену на: Наручиоца, и то:
1) соло меницу, у износу од 2% од вредности понуде (УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А), са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда,
која мора бити безусловна и платива на први позив - оригинал - у
корист:Наручиоца
Меница за озбиљност понуде се активира:
а)
ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи
уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);
б)
ако у законском року на захтев наручиоца не достави на увид оригинале
или оверене копије доказа којима доказује испуњеност услова за учешће
Уз меницу за озбиљност понуде понуђач доставља и:
Оригинал меничног писма -овлашћења за меницу за озбиљност понуде,
затим картон депонованог потписа
-и потврду пословне банке о регистрацији менице
Напомена: износи наведени у меничном писму могу бити изражени номинално
или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир вредност
понуде без ПДВ-а
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен
образац изјаве у којој ће потврдити намеру:
1. да ће након закључења уговора доставити наручиоцу бланко
сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у
износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист
Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста" , роком доспећа „
по виђењу". Меница за добро извршење посла мора да важи још 10(десет) дана
од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. Уз меницу
за добро извршење посла понуђач доставља:
- оригинал меничног писма - овлашћења за меницу за добро извршење посла,
- картон депонованог потписа
- и потврду пословне банке о регистрацији менице.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно
прехрамбена школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1,
ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051, телефон/факс 027/324 311
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно
Закону о платном промету ("Службени лист СРЈ",бр.2/2002 и 5/2003 и "С.гласник
РС", бр.43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011)

15.ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Предметна набавка не садржи поверљиве податке, које наручилац ставља на
располагање понуђачима, као и њиховим подизвођачима.

16.КОМУНИКАЦИЈА
ОБЈАШЊЕЊА

СА

ПОНУЂАЧИМА

И

ДОДАТНА

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова
јавних набавки обавља искључиво писаним путем односно путем поште,
електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом , страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа што је друга страна и дужна да учини када је то неопходно
као доказ да је извршено достављање.(члан 20.став 1. и став 6. ЗЈН)
Заинтересовано лице - понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде, путем електронске поште на E-mail vpps@beotel.rs или у
писаној форми путем поште на адресу: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, УЛ. Ћирила и Методија 1, Прокупље са
назнаком: "Питања за јавну набавку бр.1.1.2./2017 од 28.11.2017.године.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

17.ЕЛЕМЕНТИ О КОЈИМА
ПРЕГОВАРАЊА

ЋЕ

СЕ

ПРЕГОВАРАТИ

И

НАЧИН

Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности ( а не
преговарачки) , не постоје елементи о којима ће се преговарати.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно
прехрамбена школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1,
ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051, телефон/факс 027/324 311
18.МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,
чиме потврђује да је сагласно са моделом уговора.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у
понуди.
19.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 5 (пет) дана
рачунајући од дана јавног отварања понуда.
Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије
наручилац доноси Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну)
прихватљиву понуду.
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито
податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.
У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија
одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим
понуђачем са ранг листе чија је понуда прихватљива. Само закључен уговор
сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу
започети пре него што уговор буде закључен.
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.

20.КОРИШЋЕЊЕ
СВОЈИНЕ

ПАТЕНАТА

И

ПРАВА

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. ( Изјава - образац
бр.13)

21.ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора
односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно
одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту
права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива
зата подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се
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благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана
пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале
вредности и квалифокационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 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. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац
предузме прета истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана
149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда. После доношења Одлуке о додели уговора
и/или Одлуке о обустави рок за подношењета захтева за заштиту права је пет
дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Уколико 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од
дана пријема захтева за заштиту права. У случају поднетог захтева за заштиту
права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о
обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког
поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме
активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку
јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало
велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности
јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања
доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници. Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом
156. Закона, на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
60.000,00 у поступку јавне набавке мале вредности.
Потврда и извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи
печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 84030678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха:
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о
начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на
интернет
адреси
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativne-takse.html.
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22. ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА:

Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању
своје понуде у склопу"Изјаве" - Образац 3, 3а и 3б наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је такође дужан да при
састављању своје понуде у склопу "Изјаве" - Образац 13. наведе да накнаду за
коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
23.ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:
Понуђач или носилац посла - овлашћени члан групе понуђача, је дужан да
потпише и овери "Изјаву понуђача о испуњености обавезних и додатних услова,
поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења''(образац
3 ),
Подизвођач, је дужан да потпише и овери "Изјаву подизвођача о испуњености
обавезних услова и поштовању законских прописа'' (образац 3а),
Члан групе понуђача, је дужан да потпише и овери "Изјаву члана групе понуђача
о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа''
(образац 3б).
којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова из конкурсне
документације неопходних за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.
24.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ:
Понуђач може поднети понуду као:
 самосталну понуду,
 понуду са подизвођачем или
 заједничку понуду као група понуђача. Уколико се подноси
самостална понуда: Понуђач може да поднесе само 1
(једну) понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као
подизвођач или у заједничкој понуди групе понуђача.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем:
 понуђач је обавезан да то наведе у понуди.
 Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче
уз своју понуду приложи потписану и оверену изјаву
подизвођача да испуњава обавезне услове и поштовању
законских прописа за учешће у поступку јавне набавке
мале вредности, дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1) до
4) и 6), Закона о јавним набавкама Образац 3а.
 Подизвођачи нису дужни да испуњавају обавезни услов
дефинисан чл. 75. став 1. тачка 5), Закона о јавним
набавкама, осим уколико подизвођачу није поверена
испорука
дела
добара
или
свих
позиција
који
подразумевају овај услов уколико вредност тих добара не
прелази 10% укупне вредности добара Уколико вредност
добара која подлежу обавези поседовања посебне дозволе
за обављање делатности прелази 10% укупне вредности
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добара овај услов мора испуњавати и понуђач и подизвођач
уколико је истом поверена испорука добара.
 Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове
дефинисане чл. 76., Закона о јавним набавкама и
конкурсном документацијом
Уколико понуду подноси група понуђача:
 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1 тач.1) до 4).и 6) Закона о јавним
набавкама. Стога је неопходно да сваки понуђач из групе
понуђача достави потписан и оверен образац "Изјаве члана
групе понуђача о испуњености обавезних и додатних
услова и поштовању законских прописа '' - образац 3б, за
учешће у поступку јавне набавке мале вредности,
дефинисане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о
јавним набавкама.
 Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона о јавним набавкама уколико предмет набавке врста добара подразумева испуњеност овог услова,
доказује члан групе понуђача који је споразумом преузео
обавезу испоруке свих добара.
 Додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом понуђачи из групе
понуђача испуњавају заједно-кумулативно, што се доказује
достављањем ДОКАЗА НА НАЧИН ОПИСАН У КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ, коју документацију доставља носилац
посла - овлашћени члан групе понуђача, који је споразумом
овлашћен да заступа групу понуђача.
 Саставни део заједничке понуде групе понуђача је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале
вредности, а који садржи:
1.податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно
који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача
пред наручиоцем и
2.опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у
извршењу уговора.
Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке
одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
25. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду
ако:
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.
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26. ЗАШТИТА ИНТЕГРИТЕТА ПОСТУПКА
Лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припремању конкурсне
документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице не може
наступати као понуђач или као подизвођач понуђача , нити може сарађивати са
понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде . У том случају
наручилац је дужан да одбије понуду и да без одлагања обавести надлежне
државне органе. (члан 23. ЗЈН)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДРУГИХ ПРИЛОГА И ОБРАЗАЦА
1.Образац бр.18 - Овлашћење представника понуђача - Образац мора бити
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица
понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
Напомене:
Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда
овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања
понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у
склопу запечаћене понуде.
Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење
представника понуђача за учешће у отварању понуда.
2..Образац бр.19 - Потврда о пријему понуде - Образац попуњава, потписује
и оверава овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду
доставе непосредно на адресу наручиоца из позива за достављање понуде.
Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему
понуде.
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ОБРАЗАЦ 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне
документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће
прилоге и обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то:

Ред. бр.

НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА

• ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОБРАЗАЦ 2
да
• ИЗЈАВА понуђача о испуњености обавезних услова,
да
поштовања законских прописа и средствима финансијског обезбеђења -ОБРАЗАЦ 3

не
не

ИЗЈАВА подизвођача о испуњености обавезних
да
услова и поштовања законских прописа ОБРАЗАЦ 3а
ИЗЈАВА члана групе понуђача о испуњености обавезних услова и поштовања да
законских прописа ОБРАЗАЦ 3б

не

•
•
•
•
•

да
да
да
да
да

не
не
не
не
не

ГРУПЕ да

не

да

не

да

не

да

не

ИЗЈАВА У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ да
ОБРАЗАЦ 13
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ 14
да

не

• ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕМОДЕЛ УГОВОРА - ОБРАЗАЦ 16

да
да

не
не

да

не

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА ОБРАЗАЦ 4
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа самостално ОБРАЗАЦ 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о ангажовању подизвођача ОБРАЗАЦ 6
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ОБРАЗАЦ 7
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ - ...ОБРАЗАЦ 8

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-НОСИОЦУ
ПОНУЂАЧА ОБРАЗАЦ 9
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ПОСЛА

КАО

ОВЛАШЋЕНОМ

ЧЛАНУ

ОБРАЗАЦ 10

• ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА
ИЗ КОНК. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОБРАЗАЦ 11
• ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - ОБРАЗАЦ 12

ОБРАЗАЦ 15

• МЕНИЧНО ПИСМО ЗА МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ-

ОБРАЗАЦ 17

не

не

Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице:
-понуђача који наступа самостално, понуђача који наступа са подизвођачем,
подизвођача,носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и члана групе понуђача.
За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно
попуњавају само обрасци који се односе на исте.Образац копирати у потребном броју
примерака за сваког подизвођача и сваког члана групе понуђача.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 2.
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'',
број 124/12, 14/2015 и 68/2015),

даје се
И З Ј А В А О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача__________________
(уписати назив понуђача), из_________________ ул._____________________ бр.___,
изјављујем да је понуда бр._____ (дел.број понуђача) од_________године, за јавну
набавку добара који су предмет ЈНМВ бр1.1.2/2017. сачињена и поднета независно, без
договора са другим понуђачима или заинетресованим лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

- 23 –

Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311
ОБРАЗАЦ 3.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12, 14/2015 и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за
реализацију ЈНМВ бр.1.1.2/2017. ,
•д а ј е с е
И З Ј А В А ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама,
поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења
дефинисаних конкурсном документацијом

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред понуђача
из___________________ул.______________
бр._
изјављујем:
* да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у
оквиру поглавља III.1. тачка 1 - 4,
* да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 6 и то:
- све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине,
- да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда .
* да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског обезбеђења у складу са
износима и роковима утврђеним конкурсном документацијом.
*да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико то
наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема
писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености
свих или само појединих - тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству
за доказивање испуњености услова у оквиру поглавља IV .
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311
ОБРАЗАЦ 3а.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12, 14/2015 и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за
реализацију ЈНМВ бр.1.1.2/2017,
,дајесе

И З Ј А В А ПОДИЗВОЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама и
поштовању законских прописа.
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред
подизвођача из________________________
ул._____________
бр.
,
изјављујем:
• да подизвођач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у
оквиру поглавља III.1. тачка 1 - 4,
да подизвођач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 6 и то:
* све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине,
* да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
* да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као прихватљива,
уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о
испуњености свих или само појединих - тражених обавезних услова у свему према
Упутству за доказивање испуњености услова у оквиру става IV .

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
Напомена:
Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку јавне набавке
наступа са више подизвођача.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311
ОБРАЗАЦ 3б.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12,14/2015 и 68/2015 ) и условима утврђеним конкурсном документацијом за
реализацију ЈНМВ бр.1.1.2. /2017,
дајесе
И З Ј А В А ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама и поштовању
законских прописа
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред
члана групе понуђача из___________________
ул.___________ бр.
,
изјављујем:
- да члан групе понуђача, испуњава све обавезне
документацијом у оквиру поглавља III.1. тачка 1 - 4

услове

утврђене

конкурсном

- да члан групе понуђача испуњава обавезни услов из поглавља III. 1. тачка 6 и то:
* све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине,
* да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда
- да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада оцени
као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року
од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или
оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних
услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова у оквиру пасуса IV .

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

Напомена:
Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у поступку јавне
набавке наступа заједничком понудом као група понуђача.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 4.
И З Ј А В А ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА
У поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.1.1.2./2017 наступам и подносим понуду
на следећи
начин:
А) САМОСТАЛНУ ПОНУДУ
Б) ПОНУДУ СА СЛЕДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:
1. ___________________
назив подизвођача
2. ___________________
назив подизвођача
3. ____________________
назив подизвођача
В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1. ____________________
носилац посла
2. ____________________
члан групе
3. ____________________
члан групе
4. ____________________
члан групе
5. ____________________
члан групе
Напомена: Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о
подизвођачима или носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се
понуда подноси на тај начин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 5.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени
назив
Адреса
Улица и број
седишта
Место
Општина
Одговорно - овлашћено лице
(законски заступник)
Особа за контакт односно лице
ОВЛАШЋЕНО ЗА САСТАВЉАЊЕ
ПОНУДЕ И телефон тог лица
Текући рачун понуђача и
1.
посл.банка
2.
3.
Матични број понуђача

банка
банка
банка

Порески број предузећа - ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-таП
Напомена да ли је понуђач
уписан у Регистар понуђача у
складу са Законом о јавним
набавкама

Заокружити:
1Да 2.Не

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 6.
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
За делимичну реализацију јавне набавке мале вредности, ангажујем следеће подизвођаче:
Ред.
бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА - И КОЛИЧИНЕ
ДОБАРА ПОВЕРЕНЕ
ПОДИЗВОЂАЧУ

ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧA

1.

2.

3

4

5.

УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА:

%

Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме прећи 50%
укупне вредности ДОБАРА.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 7.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина
Одговорно - овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и
посл.банка
Матични број
Порески број предузећа - ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-таП
Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку
јавне набавке наступа са више понуђача.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 8.

ИЗЈАВА
ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара подносимо
заједничку понуду и наступамо као група понуђача.
Овлашћујемо члана групе_________________ из_____________ ,
ул.____________бр.___ , да као носилац посла - овлашћени члан групе понуђача у
име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери уговор о
јавној набавци добара.

ПУН НАЗИВ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Носилац посла:

ВРСТА-И КОЛИЧИНЕ
ДОБАРА ПОВЕРЕНЕ
ПОТПИС И ПЕЧАТ ОДГОВОРНОГ
ЧЛАНУ ГРУПЕ
ЛИЦА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ПОНУЂАЧА
м.п.

Члан групе:

м.п.

Члан групе:

м.п.

Члан групе:

м.п.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 9.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ -НОСИОЦУ ПОСЛА- КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина
Одговорно - овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и
посл.банка
Матични број
Порески број предузећа - ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-таП

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 10.
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта

Улица и број
Место
Општина
Одговорно - овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и
посл.банка
Матични број
Порески број предузећа - ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-таП

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

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 11.
ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач
из ______________
ул.______________бр.___
овом изјавом потврђује
да у потпуности прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне
набавке мале вредности бр. 1.1.2./2017
Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена
уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од тражених
услова.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П

НАПОМЕНА:
За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.
За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла овлашћени члан групе понуђача.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 12
ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови припреме понуде који се потражују:
Ред.бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗНОС

1.

дин.

2.

дин.

3.

дин.

4.

дин.

5.

дин.

Укупан износ трошкова који се потражује:

дин.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

МП
Н а п о м е н а:
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12, 14/2015
и 68/2015):
* Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
* Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке из
разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само
трошкове:
- израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда истих и
уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца као и,
- прибављања средстава финансијског обезбеђења.
све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 12-Обрачун трошкова припреме
понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 13
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије",бр.
124/12,14/15 и 68/2015)

ИЗЈАВА
У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Под
пуном
материјалном
и
кривичном
одговорношћу
испред
понуђача_________________________________(уписати
назив
понуђача),
из
___________________________Ул. ____________
бр_____
, изјављујемо да
сносимо накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине
трећих лица.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

- 36 –

Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 14.
На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
бр.1.1.2./2017. и објављеног позива дана 28.11.2017..године, чији је предмет набавка
ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, д о с т а в љ а м о
П О Н У Д У ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
Матични број____________________
, ПИБ ______________
Текући рачун_____________________________ код пословне банке
1. Понуду дајемо:
а) самостално

б) са подизвођачем

ц) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција
Предмет
Јед. мере
Јед.
Цена Процењене Јед.цена
набавке
без ПДВ-а количине
ПДВ-ом

1
Активна
енергија
виша
тарифа
Активна
енергија
нижа
тарифа
УКУПНО:

2
kwh

kwh

3

4
41488

5

са Укупна цена Укупна цена
без
пдв-а, са
пдв-ом,
за
за
процењене процењене
количине
количине
6 (3х 4)
7(4х5)

13898

55386

У понуђеним ценама није урачуната акциза на електричну енергију и она ће се обрачунати
и фактурисати у складу са Законом о акцизама.
2. Рок испоруке добара: Годину дана од тренутка склапања Уговора о потпуном
снабдевању електричном енергијом од 00:00 - 24:00 часова.
3. Важност понуде:
(
) календарских дана рачунајући од дана отварања понуда (
не може бити краћи од 30 дана )
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311
4. Рок и начин плаћања:
1. рок плаћања______ календарских дана од дана пријема оригиналног рачуна.
2. начин - вирмански на текући рачун понуђача по моделу уговора о јавној набавци - а по
пријему фактуре за испоручене количине електричне енергије коју испостваља снабдевач.
5.Место и начин испоруке: Мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311
ОБРАЗАЦ 15

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ--- СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА –
Предмет
набавке

Јед. мере

Јед. Цена
без ПДВ-а

1
Активна
енергија
виша
тарифа
Активна
енергија
нижа
тарифа
УКУПНО:

2
kwh

3

kwh

Процењене Јед.цена са Укупна цена Укупна цена
количине
ПДВ-ом
без пдв-а, са пдв-ом,
за
за
процењене процењене
количине
количине
4
5
6 (3х 4)
7(4х5)
41488

13898

55386

У понуђеним ценама није урачуната акциза на електричну енергију и она ће сае
обрачунати и фактурисати у складу са Законом о акцизама.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311

ОБРАЗАЦ 16.

МОДЕЛ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Уговорне стране:
1. Висока пољопривредно прехрамбена школа струковних студија Прокупље, ул.
Ћирила и Методија 1, матични број 07262051, ПИБ 100258744, коју заступа др Дејан
Давидовић, проф, директор(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ- КУПАЦ).
2. __________________________________из
__________________ул.____________бр.__,
матични
број____________,
ПИБ____________, који заступа директор , (у даљем тексту ДОБАВЉАЧ СНАБДЕВАЧ).

Уговорене стране констатују:

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању
поступка јавне набавке број 1.1.2/2017
од 24.11.2017.године, за набавку електричне
енергије.
- Да је Добављач досавио своју понуду, која је заведена код Наручиоца
бројем________ од___________.године, која чини саставни део овог уговора.
- Да је Наручилац донео Одлуку број______
додељује уговор.

од_____

под

године којом се Добављачу

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за
потребе Високе пољопривредно прехрамбене школе струковних студија Прокупље, и то (
биће преузето из обрасца понуде):

Предмет
набавке

Јед.мере

1
Активна
енергија
виша
тарифа

2
kwh

Јед.цена без Процењене Јед. Цена са Укупна цена Укупна цена
ПДВ-а
количине
ПДВ-ом
без
пдв-а, са
пдв-ом,
за
за
процењене процењене
количине
количине
3
4
5
6(3х4)
7(4х5)
41488
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311
Активна
енергија
нижа
тарифа
Укупно:

kwh
13898

55386

У понуђеним ценама није урачуната акциза на електричну енергију и она ће сае
обрачунати и фактурисати у складу са Законом о акцизама.

Члан 2.
Наручилац-купац се обавезује да плати Добављачу-снабдевачу за један kwh електричне
енергије цену,без ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог уговора.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови акцизе, трошкови приступа и
коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења
система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије.
Трошкове из става 3. овог члана Добављач-снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
Наручиоцу- купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје
Наручиоцу-купцу, уз примену ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне
енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије објављеној у "Сл.гласнику РС", односно у складу са методологијама
за одређивање цена објављених у '' Сл.гласнику РС'.
Члан 3.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу,
Период испоруке:годину дана од дана закључења уговора., од 00:00 до 24:00 часова.
Количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца-купца.
Место испоруке: обрачунско мерно место Наручиоца-купца – Висока пољопривредно
прехрамбена школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1.,- прикључено
на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону у складу са постојећим
ознакама ЕД, и то:
мерно место : ЕД број 5056802162611
Добављач-снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне
енергије буде у складу са Правилником о раду преносног система ( "Сл.гласник
РС",бр.55/8и3/13) .
Добављач- снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са
Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије ("Сл.гласник РС",
бр.120/12), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног
система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским
прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Наручилац- купац је дужан да измири своје обавезе________ дана по пријему
оригиналног рачуна.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311
У случају кашњења у измирењу обавеза према условима из претходног става,
Наручилац- Купац је дужан да наручиоцу- снабдевачу за период доцње плати законску
камату прописану Законом.
Плаћање ће се вршити на рачун Добављача- снабдевача, по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Наручилац-купац измирио своје обавезе када Добављачу-снабдевачу
уплати на рачун укупан износ цене за преузету енергију.
Члан 4.
ДОБАВЉАЧ ће снабдевање електричном енергијом реализовати на следећи начин:
- самостално без ангажовања подизвођача,
- самостално уз ангажовање следећих подизвођача:
_____________________________(назив подизвођача), са седиштем у__________
ул.____________ бр._______ , ПИБ______________ ,матични број______________
, коме је поверена испорука следећих добара_____________________
што износи_____ % укупно уговорене вредности
добара,________________________(назив подизвођача), са седиштем у_______________
ул.________________ бр.________
, ПИБ____________
матични број_________
коме је поверена испорука следећих добара ______________
што износи ____%
укупно уговорене вредности добара
Преко наведених подизвођача реализује се укупно ___%уговорене вредности добара
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се
односи и на добра испоручена од стране подизвођача, као да их је сам испоручио.
3. зај еднички као група понуђача кој у чине:
- _____________________________ (назив носиоца посла), са седиштем у____________
ул.______ бр. ____
, ПИБ__________ , матични број _______________
коме је поверена испорука следећих добара ________ што износи % укупно уговорене
вредности добара,
________________
(назив члана групе), са седиштем у ____________
ул. ________________ бр.___
, ПИБ________________
,матични број_________
коме је поверена испорука следећих добара ________ што износи % укупно уговорене
вредности добара,
______________________
(назив члана групе), са седиштем у____________
ул.__________________ бр. ___
, ПИБ ______________, матични број_____________
коме је поверена испорука следећих добара _______ што износи % укупно уговорене
вредности добара.
Добављач - носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу
за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе
понуђача.
Члан 5.
Добављач - снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке Наручиоца-купца.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311
Добављач - снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са
чланом 141. став 5. Закона о енергетици ("Сл.гласник РС", број 145/2014), односно да
закључи и Наручиоцу - купцу достави:
Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Наручиоца-купца наведена у
конкурсној документацији.
Уговор који преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Наручиоцакупца.
Члан 6.
Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца-купца, на
местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње
електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног
система.
На основу докумената о очитавању утрошка, Добављач-снабдевач издаје наручиоцу-купцу
рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије
за обрачунски период, као и накнаде прописане законом, поразе и остале обавезе и
информације из члана 144. Закона о енергетици.
Члан 7.
Добављач - снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно
потписану и регистровану сопствену бланко меницу у корист Наручиоца-купца, са
овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, са ПДВ-ом, са клаузулом
"без протеста"и "по виђењу", на име доброг извршења посла, која ће трајати 10(десет)
дана дуже од истека рока важности уговора.
.
Члан 8.
Добављач - снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у
складу са овим Уколико Добављач-снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог
уговора, Наручилац-купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од
стране Добављача-снабдевача на име доброг извршења посла.
Члан 9.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора.
Члан10
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише
рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне
енергије у Републици Србији.
Члан 11.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно. У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у
Нишу.
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Јавна набавка мале вредности бр 1.1.2/2017:
Назив набавке: Снабдевање електричном енергијом Наручиоца: Висока пољопривредно прехрамбена
школа струковних студија Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1, ПИБ:100258744, Мат.бр.07262051,
телефон/факс 027/324 311
Члан 12.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи годину дана од дана обостраног
потписивања уговора.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.

Извршилац:

Наручилац

Сагласан са моделом уговора:

МП
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ОБРАЗАЦ 17

МЕНИЧНО ПИСМО ЗА МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕНа основу Закона о меници и тачака 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:_____________________________________________________________
Седиште:_____________________________________________________________
Матични број:___________
(унети одговарајуће податке дужника издаваоца
менице)
ПИБ: _______________
Текући рачун__________________________
код__________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО - за
корисника бланко соло менице –

КОРИСНИК: Висока пољопривредно прехрамбена школа струковних студија
Прокупље, ул. Ћирила и Методија 1 (у даљем тексту: Поверилац)
Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије_____________
(унети серијски број менице) и овлашћујемо повериоца, да предату меницу
можете попунити на износ од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за јавну
набавку добара – снабдевање електричном енергијом, што номинално
износи_____________ динара (без ПДВ-а), а по основу гаранције за озбиљност
понуде.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату за износ дуга и да
безусловно и неопозиво, „без протеста" и трошкова, вансудски у складу са
важећим
прописима
изврши
наплату
са
свих
рачуна
Дужника_____________________________________________(унети одговарајуће
податке дужника - издаваоца менице - назив, место и адресу) код банака, а у
корист Повериоца. Овлашћујемо пословне банке код којих имамо отворене рачуне
да наплату по основу овог меничног овлашћења изврши у Вашу корист
каоповериоца на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату
заведе у распоред чекања у случају да на нашим рачунима нема или нема
довољно средстава за наплату или због поштовања приоритета у наплати са
рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Издата меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање Дужника, статусних промена, или оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
Дужника
_____________________________________________________(навести име,
презиме и функцију овлашћеног лица), чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.

Рок важења ове менице истиче даном закључивања уговора по предметној
набавци. Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих
један примерак за Повериоца а један примерак за Дужника.

М.П.
место и датум

Дужник - издавалац менице
потпис овлашћеног лица

прилог: -картон депонованог потписа овлашћеног лица
-потврда пословне банке о регистрацији менице

Образац 18

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

_____________________________(име и презиме лица које представља понуђача)
Из_______________
ул.________________________
бр.л.к._________
ПУ____________овлашћује
се
да
у
име
и
испред
понуђача:_____________________из_________________ул.__________________
бр.___, може да учествује у поступку отварања понуда за јавну набавку
мале вредности бр. 1.1.2./2017 и предузима све радње прописане Законом о
јавним набавкама.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и
у друге сврхе се не може користити.
Дана, .
. 2017. године

Понуђач

м.п.
(потпис овлашћеног лица)

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

ОБРАЗАЦ 19
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', број 124/12, 14/2015 и 68/2015), д а ј е с е

П О Т В Р Д А О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
За јавну набавку мале вредности бр. 1.1.2/2017 .

Овом потврдом Наручилац Висока пољопривредно прехрамбена школа струковних
студија Прокупље из Прокупља, ул. Ћирила и Методија бр.1, потврђује да је од
стране______________________________ (име и презиме ов.лица понуђача),
као
овлашћеног
представника
Понуђача_______________________________из_____________ул._____________
бр. ___, предата Понуда бр.___________ од_______.2017.године
за
Јавну
набавку мале вредности бр.1.1.2/2017.
Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр._____________
.
.2017.године.

Датум пријема понуде:
Време пријема понуде:
Овлашћено лице наручиоца:
Потпис:

од

.2017.године
часова
М.П.

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

