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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Завичајни музеј - Књажевац
Адреса: Karaђорђева 15 , 19350 Књажевац
Одговорно лице- вд директора: Милан Живковић
Сајт: www.zavičajnimuzejknjazevac.rs
E-mail: e-mail: muzejknjazevac@mts.rs
ПИБ: 100 630 758.
Матични број: 07301464

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности , у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Набавка није обликована по партијама.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 02/2020 је набавка добара - електричне енергије, ознака из општег
речника набавке – 09310000.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Особа за контакт:
Лице за контакт: Милена Ђорђевић, тел. 019/731-407
Е - mail адреса: muzejknjazevac@mts.rs

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено
обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет
страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и
појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/2015,68/15) дужан да све измене и допуне
конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У
складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 02/2020 је набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем.
Назив и ознака из ОРН: 09310000 – Електрична енергија.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Квалитет:
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије морају бити у складу са Правилима о раду
преносног система („Сл. гласник РС“, број 79/2014) и Правилима о раду дистрибутивног система
(„Сл. гласник РС“, број 41/2014) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2013).Снабдевач се обавезује да испоруку електричне
енергије врши у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“, број
120/2012), Правилима о раду преносног система („Сл. гласник РС“, број 9/2014), Правилима о раду
дистрибутивног система („Сл. гласник РС“, број 41/2014) и Уредбе о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2013, односно у складу са свим
важећим законским подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Место и оквирни обим испоруке:
Процена оквирних потреба наручиоца је извршена на основу остварене потрошње у претходних 12
месеци. Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купаца на
месту примопредаје током периода снабдевања.
Мерна места купца (Наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње широка потрошња су:

1.Мерно место: Завичајни музеј Књажевац, пословне просторије, Карађорђева 15
ЕДБ: 22 -180 0056658 - 8
Категорија потрошње: Широка потрошња

Месец

ЈТ (kWh)

Одобрена снага
(kW)

Јануар

835

17,25

Фебруар

648

17,25

Март

793

17,25

Април

552

17,25

Мај

628

17,25

Јун

615

17,25

Јул

900

17,25

Август

1000

17,25

Септембар

754

17,25

Октобар

772

17,25

Новембар

1020

17,25

Децембар

962

17,25

УКУПНО:

9479

2.Мерно место: Завичајни музеј , Карађорђева 15, Књажевац
ЕДБ: 22 – 180 0056674 - 0
Категорија потрошње: Широка потрошња

Месец

ЈТ (kWh)

Одобрена снага
(kW)

Јануар

7920

17,25

Фебруар

7890

17,25

Март

6660

17,25

Април

1530

17,25

Мај

390

17,25

Јун

720

17,25

Јул

1560

17,25

Август

1050

17,25

Септембар

1050

17,25

Октобар

1500

17,25

Новембар

5040

17,25

Децембар

10260

17,25

УКУПНО:

45570

3.Мерно место: Завичајни музеј Књажевац, Његошева 6
ЕДБ: 22 – 180 00 56666 - 9
Категорија потрошње: Широка потрошња

Месец

ЈТ (kWh)

Одобрена снага
(kW)

Јануар

2335

17,25

Фебруар

2141

17,25

Март

0

17,25

Април

2457

17,25

Мај

273

17,25

Јун

250

17,25

Јул

276

17,25

Август

304

17,25

Септембар

285

17,25

Октобар

0

17,25

Новембар

1232

17,25

Децембар

3389

17,25

УКУПНО:

12942

4.Мерно место: Етно кућа Минићево, Минићево бб
ЕДБ: 22 – 219 – 0056686 - 3
Категорија потрошње: Широка потрошња
Одобрена снага
Месец
ЈТ (kWh)
(kW)
Јануар

0

5,75

Фебруар

0

5,75

Март

0

5,75

Април

5

5,75

Мај

0

5,75

Јун

1

5,75

Јул

0

5,75

Август

0

5,75

Септембар

0

5,75

Октобар

0

5,75

Новембар

0

5,75

Децембар

0

5,75

УКУПНО:

6

5.Мерно место: Завичајни музеј, Равна бб
ЕДБ: 22 – 454 – 0056692 - 2
Категорија потрошње: Широка потрошња

Месец

ЈТ (kWh)

Одобрена снага
(kW)

Јануар

0

17,25

Фебруар

0

17,25

Март

0

17,25

Април

0

17,25

Мај

0

17,25

Јун

0

17,25

Јул

1912

17,25

0

17,25

1195

17,25

Октобар

0

17,25

Новембар

0

17,25

Децембар

0

17,25

УКУПНО:

3107

Август
Септембар

6.Мерно место: Завичајни музеј Равна , Равна бб
ЕДБ: 22 – 454 0152220 - 1
Категорија потрошње: Широка потрошња
Одобрена снага
Месец
ЈТ (kWh)
(kW)
Јануар

10

34,5

Фебруар

9

34,5

Март

14

34,5

Април

8

34,5

Мај

33

34,5

Јун

60

34,5

Јул

57

34,5

Август

99

34,5

Септембар

34

34,5

Октобар

0

34,5

Новембар

57

34,5

Децембар

60

34,5

УКУПНО:

441

Укупно за сва мерна места за 12 месеци:
Одобрена снага
Мерно место

ЈТ (kWh)

1.
Завичајни
музеј 9479
Књажевац, посл. прос.,
Карађорђева 15
2.
Завичајни
музеј 45570
Књажевац,
Карађорђева 15
3.
Завичајни
музеј 12942
Књажевац, Његошева 6
4. Етно кућа Минићево, 6
Минићево бб
5. Завичајни
музеј, 3107
Равна бб
6. Завичајни
музеј 441
Равна, Равна бб
УКУПНО:
71545

(kW)
17,25
17,25
5,75
5,75
17,25
34,5

Период испоруке:
12 месеци (једна година) од дана закључења уговора, односно од почетка испоруке, сваког дана у
времену од 00:00 до 24:00 часа за сво време трајања уговора, односно до закључења уговора за
наредни период од годину дана..
Врста продаје:
Стална и гарантована.
Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:
Понуђач, као енергетски субјект, је дужан да у оквиру својих овлашћења, обезбеди квалитет испоруке и
снабдевања електричном енегријом утврђен важећим Законом о енергетици РС, прописима који уређују
опште услове испоруке и снабдевања електричном енергијом и другим прописима донетим на основу
закона, осим уколико наступе околности које се нису могле предвидети од стране Понуђача (као
Снабдевача), односно чије се наступање није могло спречити, дакле које су настале независно од воље
Понуђача (виша сила).
Евентуалне штете које су настале на уређајима Наручиоца услед разних поремећаја у систему, писмено
ће констатовати комисија образована ad-hoc, од стране Наручиоца.
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен
уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о
енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
-Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места примопредаје
наручиоца као крајњег купца
- Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат наручиоца, као крајњег
купца, прикључен.
У том смислу понуђач је дужан да када се стекну услови за закључење уговора о јавној набавци са
потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања да закључи наведене уговоре: 1. уговор о
приступу систему са оператором система и 2. уговор којим је уредио своју балансну одговорност.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. Обавезни услови из члана 75. Закона о јавним набавкама и начин како се доказују
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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;
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих. 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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

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;
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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, односно лиценцу за снабдевање електричном енергијом коју издаје Агенција за
енергетику или адекватан документ прописан законом државе у којој страни понуђач има
седиште.
Доказ: Да понуђач има важећу лиценцу за снабдевање електричном енергијом на тржишту
електричне енергије издате од стране Агенције за енергетику као и Потврду Агенције да је та
лиценца важећа. Дозвола - лиценца мора бити важећа.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.2 Додатни услови из члана 76. Закона о јавним набавкама и начин како се доказују

1) Потребно је да понуђач располаже довољним пословним капацитетом за испоруку добара и то
да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком
периоду из претходне године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки обавио минимум 1 (једну) трансакцију.
Доказ: Потврда (Уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије, односно да је у било којем периоду од две године до мометнта
јавног отварања понуда по овом предмету, склопио минимум 1 уговор о испоруци електричне
енергије који је закључен након спроведеног поступка ЈН.
Напомена: Број закључених уговора је резервни критеријум у случају да има две или више
понуда са истом понуђеном ценом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела
набавке.
Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача, ради
контроле испуњености услова.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач коме је поверено
извршење дела набавке за који је неопходана испуњеност тог услова.
НАПОМЕНА: Наведене доказе за испуњење обавезних услова из чл. 75. ЗЈН тач. 1),
2) и 4), понуђач, подизвођач и чланови групе могу испунити достављањем попуњеног
Обрасца бр. 2 односно Обрасца 2а – Изјаве о испуњењу неопходних законских услова, те их
уз понуду није потребно достављати. Доказ о испуњењу обавезног услова под тачком 5) и
додатног услова под тачком 1) понуђач доставља у неовереној копији.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, као што су:
-

Извод из регистра Агенције за привредне регистре

-

Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, уколико је
понуђач уписан у «регистар понуђача»

али понуђач треба да наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда коју подноси Понуђач, као и сва пратећа преписка и документи између Понуђача и
Наручиоца, биће писани на српском језику.
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ И НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/12 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни
део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове
из конкурсне документације.
Понуда треба да садржи попуњене, потписане од стране овлашћеног лица и печатом
оверене обрасце из конкурсне документације и наведене прилоге:
- Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова
Образац 2 - Изјава о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (понуђач и члан групе)
Образац 2а - Изјава о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (подизвођач)
Образац 3 - Образац Понуде
Образац 4 - Модел уговора
Образац 5 - Структура цене
- Образац 6 - Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН
- Образац 7 - Изјава о независној понуди
- Образац 8 – Изјава о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла
- Образац 9 - Трошкови израде понуде
Прилози:
- Лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергитику
Републике Србије и потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан
документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, неоверене
копије;
- Потврду (уверење) Оператера преносног система, да је понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из предходне две године
до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио минимално једну
трансакцију, неоверена копија;
- Изјава на свом меморандуму, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена
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 и
закључити: 1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат
крајњег купца прикључен и 2) уговор којим преузима балансну одговорност за места
примопредаје крајњег купца.
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке (уколико понуду подноси група понуђача)
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и
исправљане коректором или рукописом морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.
Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који
наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач а за групу понуђача ће то учинити
овлашћени представник групе понуђача.
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем односно овлашћени
члан групе понуђача је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је
сагласан са моделом уговора.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене у
било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на
прописани начин.
3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.
У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је
наручилац тражио, 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.
4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДЕ
Понуда се доставља у затвореној коверти, непосредно или путем поште, са назнаком „Понуда за
јавну набавку бр. 02/2020 , Набвка електричне енергије - НЕ ОТВАРАТИ“. на адресу:
Завичајни музеј Књажевац, Карађорђева 15, 19350 Књажевац, до дана 18.02.2020. године
(уторак) до 14:00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и
адреса понуђача.
Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се дана 18.02.2020. године у 14: 30 часова у просторијама Завичајног
музеја у Књажевцу, Карађорђева 15, 19350 Књажевац.
Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.
Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре
почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис
одговорног лица понуђача (у супротном представник понуђача ће се третирати као посматрач).
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА – Није дозвољена.
7. ИЗМЕНА ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју
понуду. Опозивање понуде се врши достављањем писаног обавештења. Уколико врши измену
или допуну своје понуде у обавези је да достави све уредно попуњене обрасце у којима је
садржан податак који се мења или допуњује. Обавештење о опозиву, изменам и/или допуни
понуде се доставља са на адресу: Завичајни музеј Књажевац, Карађорђева 15, 19350 Књажевац са
назнаком:
- “Измена понуде за јавну набавку добара - Набвка електричне енергије, ЈН бр. 02/2020 НЕ ОТВАРАТИ” или
- “Допуна понуде” за јавну набавку добара - Набвка електричне енергије, ЈН бр. 02/2020 НЕ ОТВАРАТИ” или
- „Опозив понуде за јавну набавку добара - Набвка електричне енергије, ЈН бр. 02/2020
НЕ ОТВАРАТИ“.
8. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
Понуђач може поднети 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.

9. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да
наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не
може бити већи од 50 %) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
став 1. тач 1),2) и 4) овог закона.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
Потребно је да СПОРАЗУМ буде заведен, потписан од стране овлашћених лица чланова групе и
оверен печатом.Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и
4) овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за испоручену електричну
енергију који садржи број и датум закљученог Уговора о испоруци електричне енергије. Рачун се
формира на основу документа о очитавању утрошка електричне енергије којим Наручилац и
Испоручилац потврђују испоручене количине електричне енергије за одређени обрачунски
период.
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне фактуре за
испоручену електричну енергију, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема
исправног рачуна. Не може се понудити авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди
авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.
12. РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА
Место испоруке - примопредаје је мерно место Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем
у категорији потрошње широка потрошња, оквирна потрошња према табели из конкурсне
документације.
Рачун мора садржати исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену
посебно уговорених услуга.
Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 часова сваког дана од дана
закључивања уговора, односно од почетка испоруке, у периоду 12 (дванаест) месеци, односно до
закључења уговора по јавној набавци за 2021. годину.
13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као

неодговарајућа.
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 на може мењати понуду.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
14. ЦЕНА
У обрасцу понуде и обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима (без
ПДВ-а и са ПДВ-ом) по свим траженим позицијама.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни
трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду
за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће, у
оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за местo
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
„Службеном гласнику РС“, односно у ускладу са методологијама за одређивање цена објављених
у „Службеном гласнику РС“.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у
смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним
условима. Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према чл. 92.
Закона.
Купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу на
уговорену јединичну цену, захтева од Продавца умањење цене, што ће бити предмет Анекса
уговора, а у циљу обезбеђивања равноправног положаја крајњих купаца електричне енергије,
сходно члану 143. став 1. Закон о енергетици.
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана пријема рачуна.
15. ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О :
- Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија и привреде,Република
Србија), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs. Посредством
државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт
телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским
обавезама које администрирају ови органи;
- Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а,
Београд. Интернет адреса www.sepa.gov.rs. (Министарство енергетике, развоја и заштите
животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса
www.merz.gov.rs.);
- Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса www.minrzs.gov.rs.
16. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно
пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која је у доњем десном углу великим
словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се
поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“, у складу са чланом
14. ЗЈН.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави и потписан и оверен образац изјаве да ће на дан
закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла
регистровану код пословне банке, менично овлашћење и картон депонованих потписа, у износу
од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са
клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 дана након испуњења
обавеза;
18. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан
је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 5.17
Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорне
обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача,
понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном
облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Питања треба упутити путем поште, на адресу Завичајни музеј Књажевац, Карађорђева 15, 19350
Књажевац, са назнаком: „За комисију за јавну набавку - питања у поступку ЈН број 02/2020“,
или електронском поштом на адресу: muzejknjazevac@mts.rs
.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним
набавкама.

20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача.
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити,
нудити, или дозволити промене у понуди. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од
дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда
одбити, као неодговарајућа.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том
приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог
документа, понуда ће се одбити, као неодговарајућа.
21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће одбити понуду из разлога предвиђених чл. 82. Закона о јавним набавкама ( '' Сл.
Гласник РС '' бр. 68/15)
22. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде,
по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:
- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима
сматраће се тачним;
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном,
осим у износима који су дати паушално
- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији
укључена у вредност других радова
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
23. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор
оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из
предмета ове набавке (широка потрошња). Уколико понуђачи имају исти број спроведених
трансакција као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је временски раније
приспела код наручиоца.
24. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛ.75. СТАВ 2 ЗЈН
Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:
а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине,
б) да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде ;
Изјаву, сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење напред

наведених услова, понуђачи су дужни доставити (као саставни део понуде), уредно потписану од
стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом понуђача.
25. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у
складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
26. ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
У складу са чланом 115. ЗЈН постоји могућност измене уговора о јавној набавци у циљу
обезбеђивања равноправног положаја крајњих купаца електричне енергије, сходно члану 143. став 1.
Закона о енергетици.
27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. У
складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац
може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за
потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева
за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.
У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да
закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
- Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН;
- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест
месеци.
28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу,
непосредно или поштом препоручено са повратницом.Примерак захтева за заштиту права
поднисилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке,објављивањем
обавештења на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2
(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана објаве 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 из ст. 3. и 4. чл. 149. ЗЈН, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу
са чланом 156. ст. 1. тач. 2. ЗЈН у износу од 60.000,00 динара (број жиро-рачуна: 840-3067884506), 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).

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012 и 68/15).

V I ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
а)понуђач, б) подизвођач, в) члан групе
________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим
условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:
ОБРАЗАЦ 1

Образац за оцену испуњености услова

да

не

ОБРАЗАЦ 2

не

ОБРАЗАЦ 3

Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним да
набавкама (понуђач и члан групе)
Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним да
набавкама (подизвођач)
Образац Понуде
да

ОБРАЗАЦ 4

Модел уговора

да

не

ОБРАЗАЦ 5

Структура цене

да

не

ОБРАЗАЦ 6

Изјава у складу са чланом 75. став 2

да

не

ОБРАЗАЦ 7

Изјава о независној понуди

да

не

ОБРАЗАЦ 8

Изјава о достављању менице и меничног овлашћења за добро да
извршење посла
Трошкови израде понуде
да

не

Лиценца за снабдевање електричном енергијом, коју је издала
да
Агенција за енергитику Републике Србије и потврда Агенције да је
је та лиценца још увек важећа
Потврду (уверење) Оператера преносног система, да је понуђач
да
активан учесник на тржишту електричне енергије
Изјава на свом меморандуму, потписана од стране одговорног лица
понуђача и оверена 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
Споразум који је саставни део заједничке понуде
да

не

ОБРАЗАЦ 2а

ОБРАЗАЦ 9
ПРИЛОГ 1
ПРИЛОГ 2
ПРИЛОГ 3

ПРИЛОГ 4

не
не

не

не

не

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са
подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче и сваког члана групе
понуђача.
Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица:
М.П.

___________________

ОБРАЗАЦ 2.
ИЗЈАВА O ИСПУЊАВАЊУ НЕОПХОДНИХ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(за понуђача и чланове групе понуђача)
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________, ПИБ _____________ испуњва све
услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2020 набавка
електричне енергије и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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;
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;

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_________________________

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_______________________

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе
понуђача. Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћено лице сваког члан групе
понуђача.

ОБРАЗАЦ 2а.
ИЗЈАВА O ИСПУЊАВАЊУ НЕОПХОДНИХ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(за подизвођача)
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________, ПИБ _____________ испуњва све
услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр. . 02/2020 , набавка
електричне енергије и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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;
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;

Датум: _______________

Име и презиме овлашћеног лица подизвођача
__________________________

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОДИЗВОЂАЧА
_______________________

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче, уколико
понуђач наступа са подизвођачима. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 3.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Дајем понуду број _______ од ________за набавку добара - Набвка електричне енергије бр.
02/2020

1) Да квалитетно извршим све обавезе у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б)са подизвођачем

ц) заједничка понуда

А) Општи подаци о понуђачу/овлашћеном члану групе:
Назив понуђача:
_________________________________________________________________________
Адреса понуђача:
__________________________________________________________________________
Матични број понуђача: _____________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ________________________________
Овлашћено лице: ____________________________________________________________
Име особе за контакт: ________________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail): __________________________________________
Tелефон: ___________________________________________________________________
Телефакс: ___________________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________________________________
Б)
Подаци
о
подизвођачима
(уколико
понуђач
подноси
понуду
подизвођачем/подизвођачима):
Подизвођач: _____________________________________________________
Адреса и седиште подизвођача: _____________________________________
Матични број: ________________ ПИБ: ___________________
Овлашћено лице: ______________________________________
Број телефона: ______________________, e-mail: ________________________________
Број рачуна:___________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бути поверен подизвођачу износи _____%
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ______________________________
Подизвођач: _____________________________________________________
Адреса и седиште подизвођача: _____________________________________
Матични број: ________________ ПИБ: ___________________
Овлашћено лице: ______________________________________
Број телефона: ______________________, e-mail: ________________________________

са

Број рачуна:___________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бути поверен подизвођачу износи _____%
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ______________________________
Напомена: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу, не
може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју
подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све
подизвођаче) не може бити већи од 50%.
В) Подаци о осталим члановима групе у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка
понуда):
Назив члана групе: _______________________________________
Адреса и седиште члана групе: ________________________________________
Матични број: ________________ ПИБ: ___________________
Овлашћено лице: ______________________________________
Особа за контакт: ______________________________________
Број телефона: _________________Телефакс: _______________, e-mail: __________________
Број рачуна:___________________________________________
Назив члана групе: _______________________________________
Адреса и седиште члана групе: ________________________________________
Матични број: ________________ ПИБ: ___________________
Овлашћено лице: ______________________________________
Особа за контакт: ______________________________________
Број телефона: _________________Телефакс: _______________, e-mail: __________________
Број рачуна:___________________________________________
2) Цена добара:
Опис

Количина у KWh

1
Широка потрошња, ЈТ

2.
71545

Јединична цена KWh, Цена
за
количину
без ПДВ-а
KWh, без ПДВ-а
3.
4./2x3/

Укупна вредност понуде
без ПДВ-а
ПДВ
Укупна вредност понуде
са ПДВ-ом
3) Добра се испоручују свакодневно од 00:00 h до 24:00 h у периоду од 12 месеци.
4) Важност понуде износи ____ ( _____________________) од дана отварања понуда. ( не
краћи од 30 дана ).
словима
5) Начин плаћања: без аванса, месечно, за претходни месец, у року од 45 дана од дана
пријема рачуна.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Датум: ____________

_________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

__________________________

OБРАЗАЦ 4.

МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. гласник РС'', број 124/12 и 68/15 ) и
Одлуке о додели уговора бр. ____________ од _________године,
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ: Завичајни музеј Књажевац, Карађорђева 15, МБ , 07301464
ПИБ100 630 758 , који заступа вд директора Милан Живковић ( у даљем тексту : Купац ),
ИСПОРУЧИЛАЦ (ПОНУЂАЧ):_______________________________________________, из
________________, ул. ______________________________ бр. ______, МБ ______________,
ПИБ _______________, кога заступа _____________________________________________ ( у
даљем тексту : Снабдевач ).
(АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА)
2.________________________________________________из__________________________,
ул. ____________________________ бр. ____, МБ _____________, ПИБ _____________, који
заједнички
наступа
са
______________________________________________
из
________________, ул. ______________________________ бр. ______, МБ ___________,
ПИБ______________
(
у
даљем
тексту
:
Снабдевач
),
кога
заступа
______________________________.
На основу закљученог споразума _________________ од __________ године, ради учешћа у
поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 02/2020 – добра – Набавка електричне енергије,
споразумне сране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма
_________________________ из _________________, ул. _________________________ бр. _____
и буде носилац и гарант извршења посла.
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење преузетог посла.
Споразум о заједничкој сарадњи бр. ___________ је саставни део овог уговора.

(АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)
Снабдевач је део набавке која је предмет овог уговора ____________________________ поверио
подизвођачу
_______________________________________
МБ__________________
ПИБ_______________ а која чини ______________ од укупно уговорене вредности.
Снабдевач је део набавке која је предмет овог уговора ____________________________ поверио
подизвођачу
_______________________________________
МБ__________________
ПИБ_______________ а која чини ______________ од укупно уговорене вредности.
За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара снабдевач као да је сам извршио
делове набавке поверене подизвођачима.

закључују следећи:
УГОВОР
О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добра - електричне енергије за потребе Завичајног музеја
Књажевац, за период од годину дана, односно до закључења уговора по спроведеној јавној
набавци за 2021. год. у складу са спроведеним поступком јавне набавке - ЈНМВ број 02/2020 као
и Одлуке о о додели уговора бр. _________ од _______ 2020. године, а у свему према
прихваћеној Понуди Снабдевача бр. ________________ од ________.2020. године, односно
бр.__________ од __________.2020.године заведене код наручиоца, која је изабрана као
најповољнија и која је саставни део овог Уговора (у даљем тексту: Понуда).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Овим уговором уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу
испоруке електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за
реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима
Републике Србије којима се уређују права и обавезе по основу производње и продаје електричне
енергије.
Међусобна права и обавезе уговорних страна регулишу се према условима из Техничке
спецификације и Обрасца структуре цене из Конкурсне документације ЈНМВ број 02/2020 и
усвојене понуде Снабдевача број ___________________ од ________.2020. године, односно
бр._______ од __________.2020.године заведене код наручиоца..

ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Цена за испоручену електричну енергију у категорији широка потрошња, у јединственој
тарифи износи __________ динара без ПДВ-а за 1 (један) KWh, односно ____________ динара са
ПДВ-ом.
Цене из става 1. овог члана су фиксне и не могу се мењати.
Цена из става 1. обухвата цену електричне енергије и трошкове балансирања система.
У цену из става 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.
Трошкове из става 4. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу

сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену
ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно
у ускладу са методологијама за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике
Србије.
Укупна финансијска вредност за уговорена добра из члана 1. овог уговора, са
трошковима из претходног става, за период снабдевања, не може прећи износ процењене
вредности предметне јавне набавке, о чему ће се старати како Снабдевач тако и Купац.
Обрачун-фактурисање испоручене количине електричне енергије врши се по наведеним
јединичним ценама из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини електричне
енергије, као и са пратећим трошковима из става 4. овог члана уговора, за обрачунски период на
местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором.
Пратећи трошкови регулисани су Законом о енергетици и подзаконским актима који
уређују ову област.
Снабдевач пратеће трошкове мора посебно исказати у рачуну.
Члан 4.
Купац се обавезује да Снабдевачу изврши месечно плаћање за испоручену електричну
енергију у предходном месецу, најкасније у року од 45 дана од дана испостављања рачуна без
рекламације на испоручено добро, уплатом на текући рачун Снадбевача број
_________________________ који се води код банке ______________________.
Снабдевач доставља рачуне Купцу путем поште.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ
задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.
Новчане обавезе Купца, које на основу овог уговора, доспевају за наплату у наредној
буџетској години, биће реализоване највише до износа средстава која ће му за ту намену бити
одобрена у 2021. години.

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНОГ ДОБРА
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да ће се испорука електричне енергије, која је предмет овог
уговора, изврши на следећи начин:
· Врста продаје: стална и гарантована
· Капацитет испоруке: на бази пројекције месечне потрошње која је приказана у Техничкој
спецификацији Конкурсне документације ЈНМВ 02/2020.
· Период испоруке: период важења уговора од 00:00 до 24:00 часова
· Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини активне електричне енергије
за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима
утврђеним овима уговором.

Члан 6.
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са позитивним
прописима Републике Србије који регулишу поље енергетике, тржиште електричне енергије,
испоруку и снабдевање електричне енергије.

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Место испоруке добара су мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње широка потрошња.
Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Купца на
месту примопредаје током периода снабдевања.
Испорука је стална и гарантована.
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.
Снабдевач је дужан да пре испоруке електричне енергије закључи:
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца
прикључен и
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Снабдевач је дужан да на дан потписивања уговора, као средство обезбеђења за добро
извршења посла преда Купцу једну бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у
Регистру меница. 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 уговора (15% у случају из члана 83. став 12.
Закона) без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат и оверен од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења меница је (30) тридесет дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла.
Уколико Снабдевач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења у
уговореном року, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Члан 9.
Купац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Снабдевач не
извршaва преузете уговорне обавезе у роковима и на начин прописан Уговором.
Члан 10.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146.
Закона о енергетици.

ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 11.
Снабдевач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне
енергије, у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
испоруку електричне енергије.
Члан 12.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Купац има право да у року од 8 (осам) дана
од дана пријема рачуна поднесе приговор Снабдевачу.
Снабдевач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о
приговору Купца.
Ако Снабдевач није у могућности да поступи по рекламацији из става 1. овог члана,
Купац има право и да активира меницу као финансијско обезбеђење за добро извршење уговорне
обавезе.
У случају да Купац активира меницу као финансијско обезбеђење за добро извршење
уговорне обавезе, то ће се сматрати негативном референцом у смислу члана 82. Закона о јавним
набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012 и 68/15).
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног система.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 13.
Снабдевач је дужан да приликом испоруке добара који су предмет Уговора, примењује све
потребне мере заштите у складу са позитивним прописима Републике Србије који регулишу
безбедности и здрављу на раду.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 14.
Снабдевач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без
одлагања писмено обавести Купца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи током важења овог уговора и да је документује на прописани
начин.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ
Члан 15.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна
или од њих овлашћена лица, закључује се на период од годину дана, а ступа на снагу првог
наредног дана од дана потписивања, односно од дана завршетка законске процедуре промене
снабдевача.
Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава

Купца пре истека рока на који је уговор закључен, у износу процењене вредности предметне јавне
набавке, овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити Снабдевача.
Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Финансијским планом установе за
2020. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2021. години, вршиће се до висине одобрених
апропријација за ту намену.
Највећи износ до ког наручилац може преузети обавезе по овом уговору је 1.166.666,66
дин. без ПДВ-а односно 1.400.000,оо дин. са ПДВ-ом колико износи процењена вредност набавке
у смислу Годишњег плана набавки Завичајног музеја Књажевац за 2020. год.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће вршити
из средстава која буду опредељена за ту намену Финансијским планом установе за 2021. годину. У
супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања
обавеза од стране Наручиоца.
Изузетно, важење овог уговора се може продужити најкасније до закључења уговора за
наредни период, којим даном престају сва међусобна права и обавезе проистекле из овог Уговора.
Уговор може бити раскинут и сагласном вољом уговорних страна.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну
страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 8 (осам) дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду уговора друге уговорне стране.
Купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу на
уговорену цену једнострано откаже уговор уколико, након упућивања захтева Снабдевачу,
Снабдевач не умањи цену.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се
регулишу облигациони односи, Закона о енергетици и подзаконски акти који уређују ову област.
Члан 17.
Купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу на
уговорену јединичну цену, захтева од Снабдевача умањење цене, што ће бити предмет измене
уговора о јавној набавци (члан 115. Занона о јавним набавкама), а у циљу обезбеђивања
равноправног положаја крајњих купаца електричне енергије, сходно члану 143. став 1. Закон о
енергетици.
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумом уговорних страна решаваће
Привредни суд у Зајечару.
Члан 19.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
СНАБДЕВАЧ:
НАРУЧИЛАЦ:
Завичајни музеј Књажевац

___________________________

___________________________
Вд директора Милан Живковић

ОБРАЗАЦ 5.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ

ПОНУЂАЧ _______________________________________________у поступку јавне набавке мале
вредности број 02/2020.
Јединична цена за мерење у категорији широка потрошња са балансном одговорношћу у складу
са Законом о енергетици
Опис

Количина
у KWh

1
Широка потрошња, ЈТ

2.
71545

Јединична
Јединична
Цена
за
цена KWh, цена KWh, количину
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
KWh,
без
ПДВ-а
3.
4.
5./2x3/

Цена
за
количину
KWh,
са
ПДВ-ом
6./2х4/

Укупна вредност понуде
безПДВ-а ( словима )
Укупна вредност понуде
Са ПДВ-ом ( словима )
УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА:
- У колони 3 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а.
- У колони 4 уписати цену по јединици мере са ПДВ-ом.
- У колони 5 уписати укупну цену без ПДВ-а (колона 2 помножена са колоном 3)
- У колони 6 уписати укупну цену са ПДВ-ом (колона 2 помножена са колоном 4)
Остали трошкови (накнаде) које има Наручилац, а који се плаћају по закону (по регулисаним
ценама) и нису предмет јавне набавке, су:
Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије која
је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећој Одлуци о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, на
дистрибутивном подручју привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из
надлежности за конзумно подручје Наручиоца, и које је објављено у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије која је
објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које
ће имати у реализацији набавке.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ИЗЈАВА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број124/12), изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам при
састављању понуде број __________, од ___________ 2020. године, за јавну набавку број 02/2020
- Набавка електричне енергије
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада и заштити животне средине;
- и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке број 02/2019 и у друге сврхе се не
може употребити.

Датум: ____________________

Овлашћено лице

Мести: ____________________

_______________________
МП

За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и
потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача изјаву даје и потписује
одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА.

ОБРАЗАЦ 7

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке Набавка електричне енергије, бр. 02/2020, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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, образац копирати у потребном броју примерака
за сваког члана.
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 8

________________________________________________
Назив и адреса понуђача
Место:_____________
Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор
за јавну набавку бр. 02/2020, најкасније 8 дана од закључења Уговора, доставити бланко
сопствену меницу регистровану код пословне банке, менично овлашћење и картон депонованих
потписа, за добро извршење посла, у износу од 10 % (15% у случају из члана 83. став 12. Закона)
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „
без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 дана дужим од рока за испуњење
обавеза, с тим да евентуални продужетак рока за испуњење обавеза има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити
продужен и рок за испуњење обавеза.

(м.п.)

ПОНУЂАЧ
____________________________
(потпис одговорног лица понуђача)

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени
представник групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 9
_____________________________________
Назив и адреса понуђача
Место:_____________
Датум:_____________
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Ред.
број

Врста трошка

Износ
(у динарима)

УКУПНО:______________________
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.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П. ________________________________
Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади
трошкове припреме понуде.
Достављање овог обрасца није обавезно.

