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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 1.7/20 OП, број 551/2019 од 25.12.2019. године и Решења
о образовању комисије за јавну набавку број 1.7/20 ОП, број 551-1/2019 од
25.12.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – Набавка електричне енергије, ЈН број
1.7/20 ОП.
САДРЖАЈ:
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2. Подаци о предмету јавне набавке..................................................................
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квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара,
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5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова.........................................
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Напомена :
Оригиналну конкурсну документацију попунити и вратити Наручиоцу уз осталу
потребну вашу документацију
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца
Наручилац Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска
бб, 31230 Ариље, web: www.rzav.co.rs, позива све заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и
позивом за достављање понуда.
2. Врста поступка
Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и
68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, са циљем закључења
уговора о испоруци електричне енергије на годишњем нивоу.
3. Предмет јавне набавке
Добра – електрична енергија за потпуно снабдевање (шифра из ОРН
09310000 – електрична енергија)
4. Подношење понуде
Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, на следећу адресу:
“ЈП за водоснабдевање Рзав”, Чачанска бб, 31230 Ариље, са назнаком: “Не отварати
– понуда за јавну набавку број 1.7/20 ОП – Електрична енергија ”. На полеђини
коверте обавезно се наводи назив и адреса понуђача и лице за контакт.
Понуда са варијантама није дозвољена. Понуђач може поднети само једну
понуду.
5. Рок за подношење понуда
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније 30. јануара 2020. године до 12:00 часова.
6. Отварање понуда
Отварање понуда обавиће се јавно, 15 минута након истека рока за
подношење понуда, са почетком у 12:15 часова у просторијама наручиоца, у улици
Чачанској бб у Ариљу.
Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници понуђача,
који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда.
7. Критеријум
Критеријум за оцењивање понуда је “најнижа понуђена цена”.
8. Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања
понуда.
9. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
10. Контакт
Особа за контакт: Радомир Топаловић, дипл. економиста,
Милија Топаловић, дипл.ел.инг. и
Ана Радовић, дипл.правник
e-mail: office@rzav.co.rs
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телефон 031/3894-883,

факс 031/3893-756

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.7/20 ОП су добра – електрична енергија (ознака
из општег речника набавке : 09310000)
На основу спроведеног поступка јавне набавке, закључиће се уговор о
потпуном снабдевању за период од годину дана од дана закључења уговора
односно дана почетка испоруке енергије по уговору.
2. Партије:
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
3. Врста оквирног споразума:
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста, количина добара и динамика испоруке:
- Предмет набавке је електрична енергија за годишње потребе објеката ЈП
„Рзав“.
- Оквирни обим и динамике испоруке : према плану потрошње у 2020. години,
који је направљен на основу анализе потрошње у претходним годинама и дат
је за свако мерно место појединачно и као укупна количина ( Прилог 1 ).
- Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
купца (наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања.
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).
1. Врста продаје :
Стална и гарантована .
2. Техничке карактеристике
У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл.
гласник РС'' бр. 101/2016)
3. Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима
о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног
система (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2015), Правилима о раду дистрибутивног
система (''Сл. гласник РС'' бр. 71/17) и Одлуком о усвајању правила о раду
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'', бр. 120/2012 и 120/2014).
4. Капацитет испоруке:
Према Табели (Прилог 1. у Конкурсној документацији). Очитавање се врши за
свако мерно место посебно уз услов да се за мерна места у средњем напону
Страна 4 од 32

Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.7/20 ОП
бр. 2 (ТС 35/10 kv „Шевељ“) и бр. 3 („Фабрика воде“) захтева обједињено
мерење снаге, као и до сада, на мерном месту број 3.
5. Место испоруке добара
Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на средњем и ниском напону.
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 Закона о енергетици („Службени гласник
РС“ број 145/14) и важећим подзаконским актима, односно да ће даном
закључења уговора поднети захтев за закључење:
1) Уговора о приступу систему са оператором система на који је објекат
крајњег купца прикључен и
2) Уговора којим преузима балансну одговорност за места примопредаје
крајњег купца.
6. Додатни захтев
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 Закона о енергетици и пратећим подзаконским актима, односно да ће
даном потписивања уговора покренути поступак за закључење (и исти завршити у
законском року):
1) уговора о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен;
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.''
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1. Обавезни услови (предвиђени чланом 75. Закона о јавним набавкама) и
додатни услови за учешће у овом поступку јавне набавке.
Понуђач мора да испуни све ОБАВЕЗНЕ услове, предвиђене чланом 75. Закона о
јавним набавкама да би учествовао у овом поступку јавне набавке:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његово законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона).
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)- Лиценцу за трговину
електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за
енергетику и потврду агенције да је та лиценца још увек важећа.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
ДОДАТНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
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 за
подношење понуда на Порталу, обавио минимално једну трансакцију, што се
доказује Потврдом (уверењем) Оператора преносног система.
5.2. Испуњеност услова у случају подношења заједничке понуде или понуде са
подизвођачем:
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда. Понуђачи из заједничке понуде одговарају неограничено
солидарно према наручиоцу.
Подносилац понуде је дужан да наведе, уколико наступа са подизвођачем или
подноси заједничку понуду, назив подизвођача, односно другог подносиоца понуде и
достави доказе сходно члану 75., став 1. тачке 1-4 ЗЈН-а, односно доказе из Упутства
како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. ЗЈН за подизвођача, односно
за сваког понуђача из групе понуђача посебно.
Понуђач који учествује са подизвођачем дужан је да у складу са чланом 80. ЗЈНа наведе у својој понуди назив подизвођача, који ће у случају да његова понуда буде
изабрана као најповољнија бити наведен у уговору, као и проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, део јавне набавке који ће извршити преко
подизвођача, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће се
извршити преко подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа
предмета то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део
набавке која се извршава преко тог подизвођача. Уколико се сва доспела
потраживања по овој јавној набавци пренесу директно на подизвођача, уз сагласност
и одобрење Наручиоца, подизвођач је дужан да достави меницу за добро извршење
посла.
Уколико понуђач наступа као један од понуђача у заједничкој понуди дужан је да
достави споразум којим се регулише међусобни однос и одговорност сваког понуђача
у заједничкој понуди, односно да се дефинише коју врсту и обим посла, обавља
сваки од понуђача из заједничке понуде, као и обавезе сваког од понуђача, ко је
носилац посла и који понуђач из заједничке понуде ће потписати уговор, издати
рачун, обезбедити средство обезбеђења и одредити рачун на који ће бити извршено
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плаћање. Споразум понуђача из заједничке понуде мора да садржи податке из члана
81. ЗЈН-а.
5.3. Упутство како се доказује испуњеност услова
5.3.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ:
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.








2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ:
Правна лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала;
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ:
 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ:
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Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије
издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек
важећа.
Дозвола мора бити важећа.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ:
 Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, Образац 11). Изјава мора
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица.
5.3.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
 Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан
учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из
претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију.
5.3.3. Испуњеност услова у случају подношења заједничке понуде или понуде са
подизвођачем:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе да испуњавају обавезне услове из
члана 75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН-а (наведене у тачкама 1. до 4. овог Упутства), сходно
члану 78. ЗЈН-а. Понуђач наводи у понуди да ли је уписан у регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду
када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико
није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране
овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан 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.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
6.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи 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.
Понуду доставити на адресу: ЈП „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска бб, 31230 Ариље,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка електричне енергије,
ЈН број 1.7/20 ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 30.01.2020. године до 1200 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за
подношење понуда, односно 30.01.2020. године у 1215 часова. Отварање понуда ће
се обавити у просторијама наручиоца ЈП „Рзав“ Ариље, ул. Чачанска бб, 31230
Ариље.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници
понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку
приликом отварања понуда.
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Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања
понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року
од три дана од дана њеног доношења.
6.3. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
6.4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6.5. Начин измене, допуне и опозива 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 односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Рзав“
Ариље, ул. Чачанска бб, 31230 Ариље, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка електричне енергије,
ЈН број 1.7/20 ОП - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка електричне енергије,
ЈН број 1.7/20 ОП - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка електричне енергије,
ЈН број 1.7/20 ОП - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка електричне
енергије, ЈН број 1.7/20 ОП - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести називи 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 понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
6.6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
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 исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 7. под 1)), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6.7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац Понуде – Образац 7. под 2)) 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 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.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
6.8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. Тач.1) до
6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу 5. конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
6.9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
6.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања се уписује и не може бити краћи од 10 дана од од пријема
исправне фактуре (рачуна) за испоручене количине ел.енергије (потврђене од стране
наручиоца и испоручиоца) у обрачунском периоду који је утврђен уговором.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
6.9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Стална и гарантована испорука електричне енергије у периоду од годину дана
од дана почетка испоруке енергије по истом, односно док се не утроше планирана
средства по овом уговору (предвиђена максимална економска вредност уговора), у
зависности шта наступи прво.
6.9.3. Место испоруке
Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на средњем и ниском напону, у свему према техничкој
спецификацији конкурсне документације.
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6.10. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
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 на може
мењати понуду.
6.11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити исказана у динарима. Цена је фиксна и не може се
мењати. У цену нису урачунати трошкови акцизе, приступа и коришћења система
електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача и ПДВ.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу
са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор
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.
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази
се на званичној интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије.
Понуда обухвата накнаду за обновљиве изворе енергије.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
6.12. 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
везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања.
6.13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Понуда мора да садржи:
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 Средство финансијскогобезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, 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 назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити
меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење
понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је
додељен уговорне поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документације.
При потписивању уговора изабрани понуђач чија је понуда изабрана као
најповољнија дужан је да достави:
 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то
бланко сопствену меницу, 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
назначеним износом од 4.140.000,00 динара без ПДВ-а (10% укупне
вредности уговора) . Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 13 месеци од
дана закључења уговора. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду
уколико: понуђач није извршио све своје обавезе у свему према усвојеној
понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са важећим
прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео;
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
6.14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима
на располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.
6.15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу
наручиоца ЈП „Рзав“, ул.Чачанска бб, 31230 Ариље, електронске поште на e-mail
office@rzav.co.rs или факсом на број 031/3893-756) тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
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одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj 1.7/20
ОП ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да
мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
6.16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код понуђача односно његовог подизвођача
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 контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
6.17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу
којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент
критеријума
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
6.18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће
доделити уговор понуђачу који понуди дужи рок плаћања.
6.19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном
и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
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животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве, дат је у Обрасцу 11 конкурсне документације).
6.20. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6.21. Поверљивост података и документације
Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је
документ који доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да
обележи тај документ са „ПОВЕРЉИВО“.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде.
6.22. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail office@rzav.co.rs, факсом на број 031/3893-756 или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети
у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца
пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153,
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са
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назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне
набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није
већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о
додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико
процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда
или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од
120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167.
Закона.
6.23. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) Закона.
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7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку „Електрична
енергија“, ЈН број 1.7/20 ОП, коју за своје потребе спроводи Јавно предузеће „Рзав“
Ариље
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
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Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.

5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Цена:
ВТ: _____________ динара/кWh без ПДВ
НТ: _____________ динара/кWh без ПДВ
Што за процењену потрошњу ЈП „Рзав“ у 2020. години од :
3.799.790,00 кWh више тарифе износи____________________________ и
1.934.847,00 кWh ниже тарифе износи____________________________
Укупна понуђена цена без ПДВ-а за испоруку 5.734.637 kWh на мерна места наручиоца,
износи:___________________динара.
+ трошкови акцизе
+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије
(мрежарина)
+ трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада)
+ ПДВ
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици (без урачунатог ПДВ-а). Цена се исказује у динарима и фиксна је.
Трошкове акцизе, услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије
за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор 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.
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној
интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије.
Понуда обухвата накнаду за обновљиве изворе енергије.
Место испоруке: Електроенергетски објекти ЈП „Рзав“ (по спецификацији у Прилогу 1.)
Рок плаћања: Наведене цене важе за плаћање у року од ________ дана од дана пријема
исправне фактуре (рачуна) за испоручене количине ел.енергије (потврђене од стране
наручиоца и испоручиоца) у обрачунском периоду који је утврђен уговором. У случају да
Наручилац не плати рачун у уговореном року, Понуђач ћеНаручиоцу обрачунати камату у
складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања до
датума измирења дуга.
Важност понуде: Важност понуде: до ___. ___ 20__. године
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Датум

Понуђач
М. П.

_____________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе

8. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен између:
Купца:

Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље,
улица Чачанска бб, ПИБ 100785008, Мат.бр. 07350538
кога заступа __________________________________
(у даљем тексту: Купац)
и
Снабдевач: _______________________________________________
улица __________, ПИБ:_______ Мат. бр.: __________
кога заступа____________________________________
(у даљем тексту: Снабдевач),

Уговорне стране сагласно констатују:
• Да је Наручилац, Јавно предузеће за водоснабдевање “Рзав” Ариље, у складу са Законом о јавним
набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, , 14/15 и 68/15) а на основу Одлуке о покретању
јавне набавке број 551/2019 од 25.12.2019. године, спровео отворени поступак јавне набавке за
набавку електричне енергије, јавна набавка број 1.7/20 ОП.
• Да је понуђач, _________________________, доставио понуду број _____ од ______, заведену код
Наручиоца под бројем ___________________, која је саставни део овог уговора;
• Да је Наручилац, ЈП “Рзав” Ариље, донео Одлуку о додели уговора број __________________,
којом је као најповољнија понуда проглашена понуда понуђача __________________________, са
којим се приступило закључењу уговора.

Предмет уговора
Члан 1.
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу
продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за
реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима
прописима којима се уређују права и обавезе по основу производње и продаје електричне
енергије.
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Предмет овог уговора је купопродаја добара – електричне енергије тако што се
Снабдевач обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац се обавезује да
преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим
уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом Снабдевача број
________________ од _______________ године, у свему у складу са свим важећим
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Место примопредаје електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да су продаја и преузимање и плаћање електричне
енергије, која је предмет овог Уговора, изврши на следећи начин:
 гарантована и одређена на основу остварене потрошње Купца, на места
примопредаје, током испоруке,
 капацитет испоруке до 5.734,637 MWh, променљив дијаграм оптерећења,
 рок испоруке: годину дана од почетка испоруке добара по закњученом уговору,
односно до исцрпљења финансијских средстава планираних по овом уговору
(шта наступи прво).
 количина енергије: процењена од Купца 5.734,637 MWh, са процењеном
месечном динамиком Купца датој у табели како следи:

Процењена потрошња електричне енергије по месецима у kWh
јануар
599804





фебр
467108

март

април

434523

428128

мај
469049

јун
402809

јул
477851

август
551750

септемб.
444211

октоб.
473049

новемб.

децембар

474507

511843

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на
електроенергетским објектима купца којих укупно има 14, од којих 3 на средњем
напону и 10 на ниском напону са тим да се за мерна места у средњем напону бр. 2
(ТС 35/10 kv „Шевељ“) и бр. 3 („Фабрика воде“) врши обједињено мерење снаге, као и
до сада, на мерном месту број 3.
Количина и квалитет електричне енергије треба да буду испоручени у складу са
Законом о енергетици („Службени гласник РС“ број 145/2014 и 95/2018), важећим
Правилима о раду тржишта електричне енергије, Правилима о раду преносног
система, другим важећим подзаконским актима и техничком спецификацијом из
конкурсне документације датому Прилогу 1 „Планирана потрошња у 2019. години са
са приказима мерних места и динамиком испоруке“.

Јединичне цене и уговорени износ
Члан 3.
Цена за испоручену електричну енергију износи:
ВТ: _____________ динара/кWh без ПДВ
НТ: _____________ динара/кWh без ПДВ
Што за процењену потрошњу ЈП „Рзав“ у 2020. години, према потрошњи у претходној
години а према прикази датом у Прилогу 1. Конкурсне документације, од 3.799.790 кWh више
тарифе и 1.934.847 кWh ниже тарифе износи :___________________________динара.
Укупна финансијска вредност овога уговора не може прећи износ од 48.500.000,00
динара без ПДВ-а о чему ће се старати како Снабдевач тако и Купац. О реализацији овога
уговора за Купца стараће се Служба економских послова.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. Обрачунати ПДВ плаћа Купац.
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У јединичне цене нису урачунати трошкови акцизе, приступа дистрибутивном систему
електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача
произвођача електричне енергије.
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати
у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које
се објављене у „ Службеном гласнику Републике Србије“.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се
обрачунавају као производ укупно измерене активне електричне енергије у обрачунском
периоду изражене у kWh и висине накнаде изражене у дин/ kWh, а која се примењује у
складу са одлукама Владе Републике Србије.
Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоруку електричне
енергије и примењиваће се на обрачунске величине за тарифне ставове за места
примопредаје Наручиоца , добијене од оператора преносног система.
Сагласност на примену начина обрачуна трошкова приступа дистрибутивном систему
електричне енергије и трошкова накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије и верификује купац (Наручилац).
Купац ( наручилац) задржава право да у случају смањења цене електричне енергије на
домаћем тржишту у односу на уговорену јединичну цену, захтева од Снабдевача (Продавца)
умањење цене, што ће бити предмет Анекса уговора.
Начин плаћања
Члан 4.
Исплату рачуна по овом Уговору врши Купац у року од _______дана од пријема
оригиналног рачуна за испоручене количине електричне енергије коју испоставља
Снабдевач на основу документа о очитавању утрошка електричне енергије којим Купац и
Снабдевач потврђују испоручене количине електричне енергије.
Снабдевач је дужан да рачуне за свако мерно место доставља појединачно.
Уколико Купац у уговореном року не плати цену за електричну енергију Уговорени
износ из члана 3. овог уговора Купац ће сукцесивно плаћати Продавацу у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета добара за један
обрачунски период , а у складу са угoвореним јединичним ценама по kWh обавезан је да за
сваки дан закашњења плати Продавцу законску затезну камату.
Купац неће исплатити ни један износ док му се не достави меница за добро
извршење посла.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 5.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне
енергије за претходни месец.
На основу документа о очитавању утрошка електричне енергије који потписују
представници Снабдевача и Купца, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну
енергију, који садржи исказану цену електричне енергије и обрачунски период.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине испоручене електричне
енергије, као валидан податак користиће се податак надлежног Привредног друштва за
дистрибуцију у (даљем тексту : Оператор дистрибутивног система) , и дати документ биће
саставни део рачуна.
Продавац ће на рачуну посебно исказати : Цене испоручене електричне енергије,
трошкове приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкове накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и ПДВ.
На испостављени рачун Купац може поднети писани приговор у року од 8 (осам) дана
од дана добијања рачуна.
Приговор Купца на рачун одлаже обавезу плаћања рачуна.
Рок , место и начин испоруке
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Члан 6.
Место испоруке електричне енергије су мерна места купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском и средњем .
Период испоруке је годину дана од почетка испоруке добара по овом уговору, преко
целе године од 00:00 h до 24:00 h.
Снабдевач је у обавези да даном закључења уговора почне са процедуром промене
снабдевача и исту оконча најкасније у прописаном року од 21 дана.
Гаранција за добро извршење посла
Члан 7.
Продавац је у обавези да на дан закључења уговора, достави 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 назначеним износом од од
4.850.000,00 динара (10% укупне вредности уговора без ПДВ-а), са роком важности 13
месеци од дана закључења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења за добро извршење
посла мора да се продужи.
Резервно снабдевање
Члан 8.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Законом о
енергетици и другим подзаконским актима.
Виша сила
Члан 9.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни
догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као
и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају
извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или
избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора
преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу
обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести
другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности у раду ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.
Уговорна казна
Члан 10.
Ако Снабдевач не испоручи електричну енергију до рока одређеног чланом 6. овог
Уговора, дужан је да плати Купцу казну од 0,2% од Уговорене цене за сваки дан закашњења.
Приликом исплате Купац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења испоруке за
износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити налог да му Снабдевач
уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу Купац
није обавезан да тражи сагласност Снабдевача али је дужан да га у року од 8 (осам) дана
писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
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Наплата средстава обезбеђења уговора
Члан 11.
Купац задржава право да ако Снадбевач не испуни неку од уговорних обавеза
преузету овим уговором наплати меницу за добро извршење посла, која се издаје у висини
од 10% од укупне финансијске вредности Уговора и важи 13 месеци од дана закључења
уговора.
Снабдевач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате средства
финансијског обезбеђења. Купац задржава право да меницу за добро извршење уговора
наплати и у случају раскида уговора.
Раскид Уговора
Члан 12.
Купац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Снабдевач касни
са испоруком више од седам дана.
Купац задржава право да једнострано раскине Уговор уколико квалитет испоручених
добара не одговара квалитету из понуде.
Снабдевач је сагласан да у случају наступања околности које не зависе од воље
Купца и које отежавају испуњење уговорних обавеза, Купац уговор може раскинути уз
претходно писмено обавештење друге уговорне стране (Снабдевач), поштујући отказни рок
од 15 дана.
Спорови
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове првенствено решавају договором.
У случају да исти не могу решити договором, спор ће се решити пред стварно
надлежаним судом у Ужицу.
Завршне одредбе
Члан 14.
Снабдевач је дужан да без одлагања писмено обавести Купца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова доказаних по члану 77. Закона о јавним набавкама, из поступка
јавне набавке, ако промена наступи током важења овог Уговора и да је документује на
прописани начин.
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписа од стране Купца и Снабдевача.
Све измене и допуне овог Уговора врше се у писменој форми.
Члан 16.
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака, по три за сваку уговорну
страну.
Купац
ЈП „РЗАВ“ Ариље
_____________________

Снабдевач
___________________
____________________
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НАПОМЕНА:
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
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Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, ,
14/15 и 68/15), __________________________________(Назив понуђача), даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке ЈН 1.7/20 ОП „Електрична енергија“ ,поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке добара број ЈН број 1.7/20 ОП „Електрична енергија“ поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

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

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ
БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА И КВАЛИТЕТ
ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 4. Закона о јавним набавкама, изјављујем
под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни за извршење уговора и
квалитет испоручених добара, а којe су предмет јавне набавке бр. ЈН 1.7/20 ОП, бити:

1. _______________________ одговоран за извршење уговора и
2. _______________________ одговоран за контролу квалитета извршења услуге.

Датум

Понуђач
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________________

М.П.

________________________

ПРИЛОГ 1.

Табеларни приказ Планиране потрошње у 2020. години и мерних места са
динамиком испоруке.
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Планирана потрошња у 2020. години са приказoм мерних места и динамиком испоруке
Мерно
место

Р.
број

ЕД број
*број места
мерења

Одобr.
снага
(kW)

Јануар

ВТ

НТ

Фебр.

ВТ

НТ

Март

ВТ

НТ

Април

ВТ

НТ

Мај

ВТ

Јун

НТ

ВТ

Јул

НТ

Август

ВТ

НТ

ВТ

НТ

1.040

1.000

1.120

1.100

Септембар

ВТ

НТ

1.140

1.000

Октобар

Новембар

Децембар

ВТ

НТ

ВТ

НТ

ВТ

НТ

1.660

1.220

2.140

5.440

3.080

Укупно по
мерном
месту
kWh

Ниски напон
1.
2.

3.

ЦС „Шевељ“
Ариље
МРБ
„Љубић“
Чачак
Катодна
заштита
Пријевор.
Чачак

2324692348

18.67

7.520

3.960

3.060

1.940

2.060

1.480

1.140

880

1.580

1.140

1.040

900

3.620

50.260

1622359440

17.25

324

218

263

260

317

313

270

187

218

313

297

349

3.329

1622366778

17.25

75

68

77

76

81

78

81

83

77

78

77

78

929

2.211

2.329

2.256

3.192

4.156

34.662

16

2

351

577

2.821

60

58

56

52

89

686

45

41

33

25

40

4.

ХС "Рошци“
Чачак

1622366872

17.25

4.301

3.424

3.413

2.850

2.227

2.132

2.171

5.

КЗ „Дљин“
Лучани

1622368314

17.25

638

432

388

281

12

123

1

6.

МРБ
„Лучани“.
Лучани

1622440871

6.6

48

41

49

48

58

69

58

7.

КЗ РГИ
Брђани

1622717282

2.3

47

23

48

24

43

8.

МРБ
„Пожега“

2724661809

17.25

320

320

290

290

280

9.

МРБ
Tрбушани

5069035894

5,9

35

40

35

35

40

35

35

35

35

35

35

40

435

10.

Препумпна
станица
Пријевор Трбушани

5071924469

5,9

35

40

35

35

40

35

35

35

35

35

35

40

435

11.

МРБ
Горобиље

2731208130

6,9

21

56

280 200

32
200

3

93

175

175

1

98

507

63

195

195

180

180

170

170

185

185

200

200

297

297

310

21

1.264

310

5.604

Средњи напон
1.

ХЧ „Брђани“
10 kW

1622359922

280

85.945 44.713 60.130 31.063 52.224 28.875 48.041 24.494 52.464 26.644

2.

ТС „Шевељ“
Ариље 10kW

2324692353

650

216.000114.000168.00087.000 154.50079.500 162.00085.500 211.500 103.500 163.262 80.100 193.500 97.500 223.500 114.000 168.000 84.000 177.000 85.500 165.000 87.000 174.000 88.500

3.

„Фабрика
воде“ Ариље
10 kW

2324692400

380

53.850 28.332 66.824 36.406

79.494 42.545 75.634 39.258

72.026 43.935 64.311

36.778 67.969 34.844

81.000 40.500 73.500 37.500 72.000 39.000 67.500 34.500 45.000 24.000 48.906 23.145 51.000 27.000 58.500 28.500 46.500 25.500 60.000 28.500 73.500 37.500 87.000 45.000

ВТ укупно:
НТ укупно:
Укупно ВТ+НТ:

1.196.799

3.282.362
1.155.051

3.799.790 kWh
1.934.847 kWh
5.734.637 kWh
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