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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова («Службени гласник Републике Србије», бр. 29/2013,104/13), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 2/14, 03 бр. 404-8/2-14-01 од 10.02.2014. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку број 2/14, 03 бр. 404-8/2-14-01 од 10.02.2014. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У отворенном поступку за јавну набавку бр. 2/14 - Набавка електричне енергије

Елементи конкурсне документације
1. Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке
2. Врста и опис добра, начин, место и рок испоруке добра
3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како
се доказује испуњеност тих услова
4. Упутство понуђачима како да сачине понуду
5. Образац 1- Образац понуде
6. Образац 2 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни
7. Техничка спецификација добара
8. Образац 3 - Образац трошкова припреме понуде
9. Образац 4 - Овлашћење за попуну менице - Менично писмо
10. Образац 5 - Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења
11. Образац 6 - Изјава о независној понуди
12. Образац 7 - образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона
13. Модел уговора
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
СЛУЖБА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац: Народна скупштина – Служба Народне скупштине, Београд, Краља Милана 14;
Интернет станица: www.parlament.rs; ПИБ: 100279223; Матични број: 07017715
Врста поступка: отворени поступак, складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/12") и
подзаконским актом којима се утврђују јавне набавке.
Предмет јавне набавке: Набавка бр. 2/14, - Набавка електричне енергије
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија Поступак
јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
Контакт особа за ближе информације код наручиоца је Драган Ђурагић, телефон 3026-048.

ВРСТА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБРА
Куповина електричне енергије (закључење уговора о потпуном снадбевању) према стално испорученој количини
електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода снадбевања, одредиће се по
основу остварене потрошње Наручиоца.
Продавац на начин регулисан Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом издаје Наручиоцу рачун у складу са условима дефинисаним моделом уговора.
Врста продаје је стална и гарантована.
Период испоруке је на период од годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 -24:00h према
централно - европском времену (СЕТ);
Капацитет испоруке је на бази јединичне цене e/kWh.
Место испоруке су сва мерна места Народне скупштине Републике Србије за објекте прикључене на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на средњем напону, на ниском напону и широкој потрошњи (списак објеката је у
прилогу 1 и 2 који је саставни део конкурсне документације).
Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Правилима о раду тржиштима
електричне енергије („Службени Гласник" број 120/2012), Правилима о раду преносног система и изменама и
допунама Правила о раду преносног система (Службени Гласник" број 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног
система Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012) и
Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Службени гласник Републике Србије", бр.
63/2013).
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Гаранција
Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.
Рекламација
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном обрачуну утрошка
електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу.
Понуђач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне енергије, као валидан
податак користиће се податак Оператора преносног система.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Уз понуду понуђачи достављају доказе о испуњавању услова из члана 75. (уколико нису уписани у регистар понуђача
који је јавно доступан на интернет страници) и члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник Републике
Србије" бр. 124/12), а у складу са чланом 77. Закона и Конкурсном документацијом. За учешће у предметном
поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да испуне следеће услове, и о томе доставе наведене доказе:
1. Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, што доказује:
Уколико је понуђач правно лице - достављањем извода из регистра Агенције за привредне регистре,

-

односно изводом из регистра надлежног Привредног суда,
Уколико је понуђач предузетник - достављањем извода из регистра Агенције за привредне регистре,

-

односно извода из одговарајућег ресистра.
* Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији јавно доступни на интернет
страници Агенције и Суда. Доказ је неопходан за све учеснике, понуђаче, чланове групе у заједничкој понуди и
подизвођаче.
2.

Да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, што доказује:
Понуђач у статусу правног лица:
достављањем уверења надлежног суда (Основног суда или Основног и Вишег суда)
на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица;
2) достављањем уверења Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, који је
једини надлежан на територији Републике Србије да изда ово уверење;
3) достављањем уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према
месту рођења, али и према месту пребивалишта;

1)

Понуђач предузетник - достављањем извода из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
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члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
-

*

Уколико је понуђач физичко лице: Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

** Ове доказе понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

3. Да Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива
за подношење понуда, што доказује:
-

Уколико је понуђач правно лице - достављањем потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности,

-

Уколико је понуђач предузетник - достављањем потврде прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности.

-

Уколико је понуђач физичко лице - достављањем потврде прекршајног суда да понуђачу није изречена
мера забране обављања одређених послова.

* Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подошење понуда.
** Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.
4. Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији, што понуђач доказује достављањем: уверења
Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, односно надлежног органа државе на
чијој територији понуђач има седиште.
* Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
** Ове доказе понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

ЛИЦЕ УПИСАНО У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА НИЈЕ ДУЖНО ДА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ,
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНИХ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ТАЧАКА 1.-4.
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5. Да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа у складу са чланом 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним
набавкама, за обављање делатности која је предмет јавне набавке, понуђач доказује достављањем:
- Важећа лиценца за обављање енергетске делатности- снабдевања електричном енергијом, на тржишту електричне
енергије, издата од Агенције за енергетику РС.

6. Да Понуђач располаже финанијском капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што
подразумева да понуђач у претходних 6 (шест) месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење
понуда није био у блокади.
Наведени услов доказује се достављањем:
- Уколико је понуђач правно лице, Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре
(Образац БОН-ЈН),
Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 6
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, Понуђач је дужан да докаже да
није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем
Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за
пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити захтевани период.
- Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему
простог/двојног књиговодства, доставља:
-

Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије , Принудна наплата, Одељење за
пријем, контролу и унос основа и налога.

*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници
Агенције и Народне банке Србије.
*У случају подношења заједничке понуде, задатиуслов о финансијском капацитету, сваки члан групе понуђача
испуњава посебно.
***Уколико понуђач наступа са подизвођачм, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском
капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.
7. Да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке и то:
Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне
две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио минимално једну трансакцију
електричне енергије са другим учесником на тржишту прихважену од стране оператора преносног система, што се
доказује Потврдом (уверењем) Оператора преносног система (ТСО).
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном
капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном
капацитету.
Испуњеност услова се доказује достављањем тражених доказа.
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Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и из члана 76. Закона, као и
услова из Конкурсне документације или не достави друге доказе о испињавању тражених услова, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива због битних недостатака.
Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у неовереним копијама,
а Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана, достави на увид
оригинал или оверену копију свих приложених доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или оверену копију тражених
доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од
стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно привредне
коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу на српски језик, овереном од стране
овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.
Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова
издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка
подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи и одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може уместо доказа
приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно до закључења уговора, као и
током важења уговора, и да промену документује на прописани начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда се подноси на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда
биће одбијена као неприхватљива.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик оверен од стране
судског тумача за предметни страни језик.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон.
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.
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Понуду доставити на адресу: Народна скупштина Републике Србије – Служба Народне скупштине, Београд, Краља
Милана 14, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА - Куповина електричне енергије, јавна набавка
број 2/14, - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу, а на
лицу коверте ставља се заводни печат са бројем и датумом понуде.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
односно до 23. априла 2014. године до 10,00 сати.
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда, односно 23. априла 2014. године, са
почетком у 12,00 сати, у просторијама Наручиоца у Београду, Краља Милана 14.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
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.
Понуда се припрема на обрасцима који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности од тога како
понуђач наступа у понуди. Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у
свему у складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција,
уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
У овој јавној набавци није дозвољено подношење понуде са варијантама.
ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење
понуда.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати поднету понуду.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави наручиоцу пре истека рока за
подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и достављено аналогно датом упутству за
паковање, печаћење и означавање саме понуде (садржаном у Позиву за подношење понуде) , с тим што се на предњој
страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч: «измена» или «допуна» или «опозив», у
зависности од тога шта се у омоту налази.

ПОНУЂАЧ
Понуђач у понуди може да наступи:
- самостално, (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),
- са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу)
и
- као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну набавку).
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу/има (збирно), (а који не може бити
већи од 50% укупне вредности набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач, у
потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Ако понуђач који
наступа са подизвођачем закључи уговор са наручиоцем, сваки ангажовани подизвођач мора бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености
обавезних услова за учешће.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, неопходно је да уз понуду доставе Споразум о заједничком
наступању, којим се чланови групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
потписан и оверен од стране одговорних лица сваког члана групе понуђача, а који садржи податке о члану групе
понуђача 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 финансијког обезбеђења, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, и
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Чланови групе понуђача одговарају
неограничено солидарно према наручиоцу. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који
су наведени у Условима за учешће, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној
документацији (изузев образаца изјава датих под материјалном и кривичном одговорношћу) потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из груопе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписати и печатом оверити обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као
саставни део заједничке понуде.
ЦЕНЕ
Цена мора бити исказана у динарима.
Цена је фиксана и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до 20-ог у текућем месецу за претходни месец за испоручену електричну
енергију која садржи у себи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену посебно
уговорених услуга. Све достављене фактуре морају у свом садржају имати број и датум закљученог Уговора о
испоруци електричне енергије.
Наручилац не прихвата аванс у овој јавној набавци.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач је дужан да у понуди назначи рок
важења понуде.
Понуда која има краћи рок важења понуде од 60 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде,
биће одбијена као неприхватљива.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац као средства финансијког обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних
обавеза прихвата искључиво оригинал сопствену бланко меницу.
За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да доставе оригинал сопствену
бланко меницу за озбиљност понуде, са клаузулом ,,без протеста", са копијом депо картона, и доказом о
регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице - Меничним писмом
(Образац 4), насловљеним на Народну скупштину Републике Србије - Службу Народне скупштине Београд, Краља
Милана 14, у износу од 2% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ, са роком важности до истека понуђеног рока
важења понуде.
За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да у року од 8 дана од дана закључења
уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без
протеста", са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем
за попуну менице, насловљеним на Народну скупштину Републике Србије - Службу Народне скупштине, Београд,
Краља Милана 14, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности 30 дана дужим од
уговореног рока за коначно извршење.
Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету
(„Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним
нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС»,
бр. 31/11).
Саставни део Конкурсне документације је Образац 5 - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у случају доделе
уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђених у Конкурсној документацији.
Понуђач је дужан да у понуди достави Изјаву на свом меморандуму потписану од стране одговорног лица понуђача и
оверену печатом којом се обавезује уколико му буде додељен уговор у предметном поступку да ће у складу са чланом
141. став 5. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и
124/2012), закључити следеће уговоре:
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен.
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац је дужан да:
1.
2.
3.

чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, у складу са законом,
понуђач означио у понуди,
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди,
чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама, до
отварања понуда.

Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и остале податке из понуде
који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која 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

страна 10 од 32

реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који
нису означени на наведени начин.
Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви подаци у односу на
остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у односу на наручиоца, коме исти морају
бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, писаним путем, односно
путем поште, електронске поште или факсом.
У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда.
Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу, поштом, на адресу: Народна
скупштина Републике Србије, Београд, Краља Милана 14, са назнаком: „Питање за Комисију за јавну набавку, јавна
набавка број 2/14", или на email: dpopovic@parlament.rs
Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор, у писаном облику, у року од 3 дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима, а истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Уколико је у поступку јавне набавке достављање документа извршено факсом или путем електронске поште, страна
која је извршила достављање дужна је да захтева од друге стране да на исти начин потврди пријем тог документа, што
је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су дате у писаном облику и
објављене на Порталу јавних набваки и на интернет страници наручиоца, представљају саставне елементе Конкурсне
документације.
Оцена понуда, додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити прегледу и оцени понуда, у
смислу оцене испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона, и конкурсне документације.
Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона, услед битних недостатака уколико:
1.
2.
3.
4.
5.

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
понуђач не достави тражена средства финансијског обезбеђења,
понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног,
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није
могуће упоредити са другим понудама.

Наручилац може да захтева писменим путем од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда.
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Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену
критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.
Наручилац ће обавестити понуђаче у писменом облику о рачунским грешкама уоченим приликом разматрања понуде
по окончаном поступку отварања понуда.
Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у писменом облику да
сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских
грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у смислу одредби чл. 82. Закона.
Доказе о негативној референци које поседује, Наручилац ће без одлагања доставити Управи за јавне набавке.
Наручилац ће одбити понуду понуђача који се налази на списку негативних референци који објављује Управа за јавне
набавке на Порталу јавних набавки, ако је предмет јавне набваке истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а том понуђачу
буде додељен уговор, наручилац ће од њега захтевати да року од 8 дана од дана закључења уговора достави додатну
оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста", са копијом депо картона,
и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на
Народну скупштину Републике Србије – Службу Народне скупштине, Београд, Краља Милана 14, у износу од 15% од
вредности уговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за који се Наручилац определио за оцењивање понуда је у складу са чланом 85. Закона о јавним
набавкама - критеријум најнижа понуђена цена.
Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту понуђену цену Наручилац ће
извршити избор најповољније понуде оног понуђача чија понуда има дужи рок важења понуде.
Наручилац ће вредновати само понуде у којима су понуђачи одговорили на захтеване услове из позива за подношење
понуда и конкурсне документације - одговарајуће и прихватљиве понуде. Понуда за коју је Наручилац утвдио да је
неприхватљива неће се вредновати, а понуђач је не може накнадно допунити нити изменити како би је учинио
прихватљивом.
ПОШТОВАЊЕ ПРОПИСА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада и заштити животне средине као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, што потврђује
потписивањем Обрасца бр. 7.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу
благовремено добити исправни подаци о:
• Пореским обавезама - назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), адреса:
Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs
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Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају
ови органи;
Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство
енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26,
Београд. интернет адреса: www.merz.gov.rs Aдреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић
27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs
Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs
Понуђач сноси накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу
надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих
трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу 3 и приложио доказ о извршеној уплати трошкова у
корист даваоца финансијског обезбеђења.
САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):
1.

Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, наведене и описане у
делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова"( у даљем тексту Услови за учешће).
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно је
доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове групе понуђача, у свему у складу са
упутством датим у Условима за учешће

2.

Образац 1 - Образац понуде,

3.

Образац 2 — Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни,

4.

Образац 3 — Образац трошкова припреме понуде,

5.

Сопствена бланко меница, са клаузулом „без протеста", прописно потписана и оверена са копијом депо
картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и Овлашћењем за попуну
менице — Меничним писмом (Образац 4), насловљеним на Народну скупштину Републике Србије –
Службу Народне скупштине, Београд, Краља Милана 14 у износу од 2% од вредности понуде, без
обрачунатог ПДВ-а, са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде, као средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде.
Образац 5 - Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења, дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да ће Понуђач у случају доделе уговора у року од 8 дана од дана закључења
уговора, доставити сопствену бланко меницу за добро извршење посла са клаузулом „без протеста",
прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне
банке Србије и Овлашћењем за попуну менице насловљеним на Народну скупштину Републике Србије –
Службу Народне скупштине, Београд, Краља Милана 14, у износу од 10% од вредности уговора без
обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење, као
средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза.

6.
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7.

Образац 6 — Изјава о независној понуди,

8.

Образац 7 - Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

9.

Модел уговора

10. Споразум о заједничком наступању (*доставља се само у случају подношења заједничке понуде)
11. Изјава Понуђача на меморендуму

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да измени или допуни Конкурсну документацију у року предвиђеном за подношење понуда.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, без
одлагања ће извршене измене и допуне објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Уколико наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење
понуда, продужиће рок за подношење понуда, и објавиће Обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да измени или допуни Конкурсну
документацију.

ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању
понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања,
потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају
записник.
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од три дана
од дана јавног отварања понуда.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће
враћена подносиоцу.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 25 дана од дана јавног
отварања понуда.
Наручилац задржава право 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. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави
поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3.
Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке,
наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту доставити свим понуђачима.
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Образац 1
ЗАШТИТА ПРАВА
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да закључи уговор у
овој јавној набавци, а у њихово име захтев може поднети и пословно удружење. Такође, захтев за заштиту права могу
да поднесу Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, Јавни правобранилац и Грађански
надзорник.
Заштиту права понуђача у свим фазама поступка јавне набавке, обезбеђује Републичка комисија за заштиту права у
поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим у
случајевима за које Закон о јавним набавкама предвиђа другачије. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста
поступка, садржина позива за подношење понуда и конкрсне документације сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасције седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за подношење захтева за заштиту права је
десет дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње 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.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља и Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у поступку, односно објављује обавештење
о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права.
Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења
одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Ако је Захтев поднет након закључења уговора у складу са чл. 112. став 2. Закона, наручилац не може извршити
уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог
наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе у Законом
одређеном износу у зависности од поступка јавне набавке, на жиро рачун број: 840-742221843 - 57, модел 97, позив на
број 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије", сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту
права, број јавне набавке 2/14".

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор, у року од осам дана од истека рока
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно пре истека рока за подношење захтева за
заститу права, уколико у предметном поступку јавне набавке буде поднета само једна понуда.
Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем ће се
закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена одлука наручиоца о додели уговора.
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Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац задржава право да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА
Научилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке
објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на својој интернет страници у року од 5 дана од дана
закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.
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Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Куповина електричне енергије
јавна набавка бр. 2/14
Понуда број:
Датум:

Понуђач наступа (заокружити начин наступања):
1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ГРУПА ПОНУЂАЧА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив
понуђача/носиоца посла групе понуђача
Седиште
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун и банка
Матични број
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Уписан у регистар понуђача (заокружити да или не)
ДА/НЕ
2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив члана
групе/подизвођача
Седиште
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун и банка
Матични број
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Попуњава се за подизвођача врста посла која се њему
поверава и проценат укупне вредности набавке поверене
подизвођачу ( у% не већи од 50%)*
Уписан у регистар понуђача (заокружити да или не)
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ДА/НЕ

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив члана
групе/подизвођачу
Седиште
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун и банка
Матични број
ПДВ број (попуњавају само обвезници)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Попуњава се за подизвођача врста посла која се њему поверава
и проценат укупне вредности набавке поверене подизвођачу (
у % не већи од
50%)*
Уписан у регистар понуђача (заокружити да или не) ДА/НЕ
4.

ПОДАЦИ О ПОНУДИ
Уговор о потпуном снабдевању електричном
енергијом
РСД/к\Wh + трошкови наведени у
обрасцу структуре цене

Опис предмета јавне набавке:
Понуђена јединична цена:
Словима:

Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до 20-ог у
текућем месецу за претходни месец за испоручену
електричну енергију која садржи у себи исказану цену
електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену
посебно уговорених услуга.
Период од једне године од дана закључења уговора Од 00:0024:00
Мерна места Купца прикључена на дистрибутевни систем у
категорији потрошње на средњем и ниском напону и широкој
потрошњи.
(минимум 60 дана од дана јавног отварања
понуде)

Начин плаћања:

Период закључења уговора:
Мето и начин испоруке:
Рок важења понуде:

Потпис одговорног лица понуђача:
___________________________________
м.п.

*Поље означено звездицама попуњава се само ако понуђач наступа са подизвођачем. У случају да понуђач наступа са
подизвођачем или у случају подношења заједничке понуде, под бројем 1 навести податке о понуђачу, односно носиоцу
посла, а под бројем 2 и 3 навести податке о подизвођачу, односно о члановима групе понуђача. Уколико је број
подизвођача односно чланова групе понуђача већи од 2, односно 3, прву непопуњену страну обрасца понуде фотокопирати
попунити је подацима за преостале подизвођаче/чланове групе и прикључити обрасцу понуде.
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Образац 2

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 2/14
Куповина електричне енергије ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ПОПУНИ

Јавна набавка добара: Куповина електричне енергије
Бр

ОПИС

Јединица мере

Јединична цена без пдв-а

1

2

3

4

2.

Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу
остварене потрошње
Трошкови приступа за пренос електричне енергије

3.

Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије

4.

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

1.

kWh

Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије на коју је
прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у «Службеном гласнику РС»
Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном
подручју привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је
прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у «Службеном гласнику РС»

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача
______________________

*Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену, изражену у динарима по јединици
мере (kWh). Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печетом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 2 до 4 обрасца структуре цене. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да ли образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде, а који ће бити одређен споразумом о заједничком наступању.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА

•
•
•

•

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на месту примопредаје
током периода снадбевања
Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу)
Врста продаје: стална и гарантована у уговореном периоду;
Капацитет испоруке: на бази јединичне цене електричне енергије кWh;
Период испоруке: на период од годину дана од дана закључења уговора, од 00:00h -24:00h према централно европском времену (СЕТ);
Места примопредаје: објекти Народне скупштине Републике Србије, према приложеној спецификацији
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ПРЕГЛЕД МЕРНИХ МЕСТА У ОБЈЕКТИМА КОЈЕ КОРИСТИ
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ
У ФУНКЦИЈИ МЕРЕЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Р. Бр.
1.

Адреса мерног места

ЕД број

Број бројила

Категорија потрошње

Одобрена снага
(kW)

Трг Николе Пашића 13

99593150

135081

Средњи напон

963,00

2.

Краља Милана 14

96774700

8109868
6114842

Ниски напон

394,67

3.

Краља Милана 16

96774540

8576047
8505018

Ниски напон

56,67
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ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА
ПРИЛОГ 1
СРЕДЊИ НАПОН:
Трг Николе Пашића 13
2014
Обрачунска
снага
kW
Јануар
319
Фебруар
311
Март
292
Април
324
Мај
317
Јун
317
Јул
367
Август
353
Септембар
316
Октобар
377
Новембар
355
324
Децембар
УКУПНО:

Активна
енергија
ВТ kWh
68.400
62.400
62.400
61.200
58.800
50.400
85.200
58.800
46.800
72.000
80.400
73.920

Активна
енергија
НТ kWh
50.400
39.600
40.800
45.600
38.400
33.600
49.200
42.000
33.600
49.200
46.800
48.840

780.720

518.040
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ПРИЛОГ 2
НИСКИ НАПОН:

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО:

Краља Милана 14

Краља Милана 16

2014

2014

Обрачунска
снага
kW
224
240
272
240
192
192
280
288
272
272
320
272

Активна
енергија
ВТ kWh
45.600
41.920
42.880
41.440
31.040
38.080
47.360
44.650
33.440
34.880
43.200
58.960

Активна
енергија
НТ kWh
13.760
11.520
10.880
11.200
7.680
8.320
9.920
9.120
7.520
9.120
9.920
14.960

Обрачунска
снага
kW
52
48
48
48
40
40
26
44
44
44
59
56

Активна
енергија
ВТ kWh
13.000
7.840
8.800
6.280
4.320
4.600
4.200
4.680
4.360
5.120
8.560
14.960

Активна
енергија
НТ kWh
7.680
4.480
4.800
3.200
1.440
1.200
1.160
1.280
1.760
2.120
3.600
7.260

-

503.450

123.920

-

86.720

39.980

УКУПНО

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

Активна
енергија
ВТ kWh
58.600
49.760
51.680
47.720
35.360
42.680
51.560
49.330
37.800
40.000
51.760
73.920

Активна
енергија
НТ kWh
21.440
16.000
15.680
14.400
9.120
9.520
11.080
10.400
9.280
11.240
13.520
22.220

УКУПНО:

590.170

163.900
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ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 2/14
Куповина електричне енергије
Образац трошкова припреме понуде*

Врста трошкова

Износ трошкова

Прибављање средства финансијског обезбеђења:
________________________________________________

________________________

________________________________________________

________________________
________________________

(навести врсту средстава финансијског обезбеђења)
(навести износ припадајућих
трошкова)

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88.
став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и доставио доказ о извршеној уплати трошкова.

М.П

Потпис одговорног лица понуђача

______________________________

*Овај образац не представља обавезну садржину понуде

страна 24 од 32

Образац 4

Овлашћење за попуну менице - Менично писмо
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног
промета
ДУЖНИК:___________________________________________________________________________(назив и адреса)
МБ _______________________________________
ПИБ: ________________________________________
ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА :______________________________________________________________

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: ______________________________________________________________
(унети одговартајуће податке дужника - издаваоца менице)
ИЗДАЈЕ
ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО - за корисника бланко сопствене менице - КОРИСНИК: Народна
скупштина Републике Србије - Служба Народне скупштине , (у даљем тексту: Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број ________________________ (унети серијски број менице), као
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку јавне набавке број 2/14 добро -Куповина
електричне енергије.
Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу
од _____________________ (словима: ________________________________________________________ динара), и да
без протеста изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да
поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или
оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за
правни промет.
Рок важења меничног овлашћења је до ______________________ године. (минимум 60 дана од дана јавног отварања
понуда).
МП
_________________________________

_________________________________

(место и датум)

( потпис одговорног лица)
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Образац 5

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 2/14
Куповина електричне енергије

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПОНУЂАЧ:__________________________________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у
поступку јавне набавке бр. 2/14 добра - Куповина електричне енергије у року од 8 дана од дана закључења
уговора доставити сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са
копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за
попуну менице насловљеним на Народну скупштину Републике Србије – Службу Народне скупштине, Београд,
Краља Милана 14 , са клаузулама „без протеста", у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а,
са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење набавке, као средство финансијског
обезбеђења својих уговорних обавеза.

Потпис одговорног лица понуђача
МП
________________________________
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Образац 6

Куповина електричне енергије
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 2/14

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам Понуду, у отвореном поступку за јавну
набавку добра - Куповина електричне енергије, јавна набавка број 2/14, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача
____________________________
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Образац 7

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
под кривичном и материјалном одговорношћу

Понуђач ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Куповина електричне енергије, јавна набавка број 2/14, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.
___________________________

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

УГОВОР
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.
НАРОДНА
СКУПШТИНА
–
СЛУЖБА
НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ, БЕОГРАД, КРАЉА МИЛАНА 14, ПИБ 100279223,
матични број 07017715, коју заступа Мирјана Недељковић, помоћник
генералног секретара за опште послове, на основу овлашћења из
решења генералног секретара Народне скупштине 03 бр.112-5087/13 (у
даљем тексту: Купац),
и
2._______________________________________________________
из
___________________________ , ул. _____________________________
бр. ____,ПИБ: _________________ Матични број :__________________
кога заступа __________________________________________директор,
(у даљем тексту: Снабдевач)
Уговорне стране констатују:
- Да је Купац, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије", бр. 124/2012), спровео отворени поступак за јавну набавку добра број 2/14 - Куповина
електричне енергије;
- Да је Снабдевач доставио Понуду бр. _____________________ од______________године која се налази
у прилогу Уговора и саставни је део Уговора (у даљем тексту: Понуда);
- Да Понуда Снабдевач у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације;
- Да је Купац у складу са чланом 108. Закона, на основу Снабдевачеве Понуде изабрао Снабдевача за
куповину и испоруку добара која су предмет овог Уговора.

Члан 1.
Предмет уговора је куповина електричне енергије. Овим Уговором утврђују се права, обавезе и
одговорности у погледу продаје електричне енергије са потпуним снадбевањем, у складу са усвојеном
понудом

Снабдевача бр. _______________ од _________________ године која је саставни део овог

Уговора као и свим важећим законским и под законским прописима који регулишу испоруку електричне
енергије.
Снабдевач се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да преузме и плати
електричну енергију испоручену у количини која је утврђена у усвојеној понуду Снабдевача.

Количина и квалитет
Члан 2.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије извршиће према следећем:
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•
•

•

Врста продаје: потпуно снабдевање електричне енергије са балансном одговорношћу;
Капацитет испоруке: јединична цена kWh;
Период испоруке: на период од годину дана од дана закључења уговора, од 00:00h 24:00h према централно - европском времену (СЕТ);
Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије
за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања,
Места примопредаје: сва мерна места Градске управе града Београда за објекте
прикључене на дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем напону, на
ниском напону и широкој потрошњи.

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене енергије буде у складу са
Правилима о раду преносивог система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Сл.
гласник РС" бр. 120 од 21.12.2012. год.).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију са Правилима о раду тржишта
електричне енергије („Сл. гласник РС" бр. 120 од 21.12.2012. год.), Правилима о раду преносивог система
и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Сл. гласник РС" бр. 3/12 од 18.01.2012.
године), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије,
односно у складу са важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне
енергије.
Цена електричне енергије
Члан 3.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један
од_______________________ динара без ПДВ-а.

kWh електричне енергије износ

Цена је фиксна за уговорени период испоруке.
У цену из става 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за
пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.
Трошкови из става 3. овог уговора, 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 ценовнику за приступ систему дистрибуцију електричне
енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС".
Место испоруке
Члан 4.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутевни
систем у категорији потрошње на средњем и ниском напону и широкој потрошњи у складу са табелама из
конкурсном документацијом.
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и
испоруком електричне енергије до места испоруке.
Снабдевач је дужа да пре испоруке закључи и Купцу достави:
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
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2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

Обрачун утрошене 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.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне
енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану
цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или
информације из члана 144. Закона о енергетици.
Снабдевач рачун доставља поштом.
Услови и начин плаћања
Члан 6.
Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до 20-ог у текућем месецу за претходни месец за
испоручену електричну енергију која садржи у себи исказану цену електричне енергије, обрачунски
период као и исказану цену посебно уговорених услуга.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 7.
Продавац се обавезује да у року од 8 дана од дана потписивања уговора, достави следећа средства
финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза:
- Оригинал сопствену бланко сопствену меницу, са клаузулом „без протеста", прописно потписану и
оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице за
добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорене обавезе.
Предметна меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном
промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и
31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном
промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).
Резервно снабдевање
Члан 8.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146.
Закона о енергетици (''Сл. гласник РС 57/2011).
Раскид уговора
Члан 9.
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 дана. Отказни рок тече од дана
потписивања писменог споразума о раскиду Уговора.
У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој
уговорној страни надокнади штету.
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Завршне одредбе
Члан 10.
Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност
уговорних страна, о чему се сачињава анекс Уговора.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

Решавање спорова
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора решавати
споразумно.
У случају да настали спор није могуће решити споразумом и уколико је Продавац домаће лице,
уговорне стране су сагласне да ће за њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Београду.
уколико Продавац није домаће лице за решавање међусобних спорова биће надлежна Спољнотрговинска
арбитража Привредне коморе Србије у Београду.
Период закључења уговора
Члан 12.
Уговор се закључује на период од годину дана од дана потписивања овлашћених лица
уговорених страна.
Овај уговор престаје да важи након истека времена на који је уговор закључен или утрошком
расположивих средстава Купца у износу од _______________ динара без обрачунатог пдв-а, о чему ће
Купац обавестити Снабдевача.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 примерка.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

Директор

Помоћник генералног секретара
Мирјана Недељковић

________________
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