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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА
Назив наручиоца: Општинска управа општине Аранђеловац
Седиште наручиоца: Венац слободе бр.10, Аранђеловац
Адреса за подношење понуда и отварање понуда: Општинска управа општине Аранђеловац –
Одељење за инвестиције и јавне набавке, ул. Кнеза Михаила бр.108, 34300 Аранђеловац
Интернет страница наручиоца: www.arandjelovac.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа
Контакт: Нада Крстић Петровић, n.krstic@arandjelovac.rs. Контакт, пријем поднесака и
мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у времену од 07.30 до 15.30
часова. Сви мејлови који буду приспели на e-mail адресу наручиоца, након наведеног радног
времена, сматраће се да су стигли првог, наредног радног дана. Контакт се не може остварити
данима који су Законом о државним и другим празницима у Републици Србији одређени као
нерадни дани.
1.2. ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добра се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилником о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“,бр. 86/2015), подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке, као и другим важећим прописима.

1.3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из
члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама, како је наведено у делу УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ, ове
конкурсне документације.
Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном
документацијом.
1.4. ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ закључења уговора о јавној набавци.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ :
Набавка електричне енергије за јавну расвету и потребе управе општине Аранђеловац у
2019. и периоду до 31.03.2020., према спецификацији и техничким карактеристикама набавке,
ЈН 15/18, у складу са постојећим ознакама ЕД за мерна места Наручиоца, дата у Прилогу,
који је саставни део уговора и конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија – 09310000 - 5.
2.2. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка је обликована у две партије:
Партија
1.Јавна набавка електричне енергије за јавну расвету
2.Јавна набавка електричне енергије за потребе управе
општине Аранђеловац
Укупно
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Процењена вредност без ПДВ-а
42.933.000,00
4.866.000,00
47.799.000,00
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2.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
2.4. РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА
Ова набавка није резервисана јавна набавка.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ОПИС И КОЛИЧИНА ДОБАРА КОЈИ
СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
3.1 ВРСТА ДОБАРА:
Електрична енергија за јавну расвету и објекте управе општине Аранђеловац .
3.2 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
У складу са документом „Правила о раду тржишта електричне енергије“ („Сл.гласник РС“
број 120/2012 и бр.120/2014).
Техничке карактеристике добара која су предмет ове јавне набавке дате су у наставку.
Оквирна процена годишњих потреба за електричном енергијом је дата са могућим
одступањем месечних и укупне количине према потрошњи Наручиоца, имајући у виду
чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за време трајања уговора није могуће
прецизно утврдити.
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на
месту примопредаје током испоруке
Наручилац се обавезује да ће електричну енергију преузимати са фактором снаге ≥ 0,95.
3.3 КВАЛИТЕТ:
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду
преносног система JП „Електромрежа Србије“, Београд („Сл. гласник РС“ бр. 79/2014),
Правилима о раду дистрибутивног система („Сл.гласник РС“ бр. 4/2010,10/2014,41/2014) и
Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл.гласник РС“ бр.
63/2013).
3.4 КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА:
У складу са захтевима из техничке спецификације.
3.5 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА:
Контрола испоручених добара се врши од стране стручне службе наручиоца.
3.6 РОК ИСПОРУКЕ:
У периоду до 31.03.2020., почев најраније од дана закључења уговора до истека последњег
дана рока важења уговора, од 00:00 - 24:00 часа или до утрошка средстава намењених за
предметну набавку;
3.7 МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Мерна места Наручиоца (купца) прикључена на дистрибутивни систем у категоријама
потрошње према Прилогу, који је саставни део уговора и конкурсне документације.
Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико се укажу
потребе да користе и додатне објекте, о чему ће писмено обавестити Добављача.
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4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Количине дате у табелама су годишње оквирне и процена је дата на основу потрошње у
претходним годинама. Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора потрошити
процењене количине, већ може потрошити мање или више, у зависности од својих реалних
потреба. Количине добара дате су као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене
цене и припрему прихватљиве понуде које ће бити у складу са потребама наручиоца. Стварне
количине као и трошкови испоруке електричне енергије, биће утврђене на основу стварне
потрошње
Партија 1- ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ
ШИФРА
ПОТРОШАЧА

НАЗИВ

ПРИБЛИЖНА
ГОДИШЊА
ПОТРОШЊА
[kWh]

Категорија - јавна расвета
0112711740

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС ПИЈАЦ - ЛОМИНА УЛ.

0112711850

ЈАВНА РАСВЕТА ТС 35 kV

0112711928

ЈАВНА РАСВЕТА-БОСУТА

0112711933

ЈАВНА РАСВЕТА - СТ. ТС. ЧЕГАРСКА

0112712570

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС ЦЕНТАР ИЗА ПЕШТАНОВЕ ЗГРАДЕ

0112714500

ЈАВНА РАСВЕТА - РАДНИЧКА УЛИЦА

0112714604

ЈАВНА РАСВЕТА - ЗАНАТЛИЈСКА

0112716795

ЈАВНА РАСВЕТА - КРУЖНИ ТОК

0112716800

ЈАВНА РАСВЕТА - КРЋЕВАЧКИ ПУТ

0112718881

JAVNA РАСВЕТА - ВАШАРИШТЕ II

0112718902

ЈАВНА РАСВЕТА МБТС-ЂУРЂЕВДАНСКА

0112718944

ЈАВНА РАСВЕТА - ВАШАРИШТЕ

0112719100

ЈАВНА РАСВЕТА -ТС ДЕЧИЈИ ВРТИЋ

0112719115

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС ВАШАРИШТЕ I

0112719210

ЈАВНА РАСВЕТА У ЈАДРАНСКОЈ УЛИЦИ

0112720959

ЈАВНА РАСВЕТА - СОЦИЈАЛНА КОЛОНИЈА

0112721025

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

0112721067

ЈАВНА РАСВЕТА - ЛАМЕЛЕ

0112722909
0112725449

ЈАВНА РАСВЕТА - ЉУБИЋКА
ЈАВНА РАСВЕТА - УГАО УЛ СТЕФАНА НЕМАЊЕ И
ГУНДУЛИЋЕВЕ

0112725496

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС ЛИКИНАЦ

0112725543
0112725559

ЈАВНА РАСВЕТА - КАЧЕРСКА
JAВНА РАСВЕТА - МАРИЧКА - КОД ОШ СВЕТОЛИК
РАНКОВИЋ

0112725570

ЈАВНА РАСВETA - ПОСТРOJEЊЕ ЗА СЕЛА

0112727954

ЈАВНА РАСВЕТА-ТС В.КАРАЂОРЂА

0112727975

ЈАВНА РАСВЕТА - СТУБНА ТС В. КАРАЂОРЂА

0112728041

ЈАВНА РАСВЕТА -ПОД БУКУЉОМ

0112728057

ЈАВНА РАСВЕТА МБТС ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

0112728078

ЈАВНА РАСВЕТА - МБТС БАЊИЧКА
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25.100
49.300
10.600
58.600
14.200
13.600
52.400
41.000
36.500
11.500
39.300
44.500
1.600
22.100
21.700
50.200
52.500
25.300
69.400
11.500
35.000
56.900
39.800
17.400
46.100
37.100
18.100
68.400
21.700
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0112728130

ЈАВНА РАСВЕТА - МБТС КОЛОНИЈА III

0112728146

ЈАВНА РАСВЕТА - ЊЕГОШЕВА

0112728172

ЈАВНА РАСВЕТА Н. ПАШИЋА - УГАО СА ХАН ПИЈЕСКА

0112728256

ЈАВНА РАСВЕТА МИШАРСКА

0112730632

ЈАВНА РАСВЕТА - ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

0112730669

ЈАВНА РАСВЕТА - ФИЛТЕР СТАНИЦА

0112730721

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС ОТВОРЕНО ПОЉЕ

0112730763

ЈАВНА РАСВЕТА БОШКОВИЋИ ВРБИЦА

0112730790

ЈАВНА РАСВЕТА ТС ЛИМЕНА - ФИШЕКОВИЋИ

0112731725

ЈАВНА РАСВЕТА - ВАШАРИШТЕ VI

0112735080

ЈАВНА РАСВЕТА-ТС КОЛОНИЈА ЗИДАНА

0112739415

ЈАВНА РАСВЕТА ВРБИЦА БАЛАБАНАЦ-1 ГРБ

0112739420

ЈАВНА РАСВЕТА ВРБИЦА - ТС ЛАЗАРЕВИЋИ

0112739436

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС М.МИЛОСАВЉЕВИЋ ВРБИЦА

0112744221

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС КЊАЗ

0112745382

ЈАВНА РАСВЕТА БАЊА АУТО-ПРЕВОЗ ЧАЧАК

0112745398

ЈАВНА РАСВЕТА БАЊА - ЧОЛОВИЋ

0112745403

ЈАВНА РАСВЕТА БАЊА - МАРИНОВАЦ

0112745419

ЈАВНА РАСВЕТА БАЊА - МАРИНОВАЦ РОМСКО НАСЕЉЕ

0112745424

ЈАВНА РАСВЕТА БАЊА-ТС КОД ВЕСОВИЋА

0112745430

ЈАВНА РАСВЕТА БАЊА - ВРЕЛО

0112745445

ЈАВНА РАСВЕТА - БУКОВИК - ЛИКИН

0112745450

ЈАВНА РАСВЕТА БУКОВИК - ЦЕНТАР

0112745466

ЈАВНА РАСВЕТА ДАРОСАВА - КОД ГРОБЉА

0112745471

ЈАВНА РАСВЕТА ДАРОСАВА - ЦЕНТАР 1

0112745487

ЈАВНА РАСВЕТА ДАРОСАВА - ЦЕНТАР

0112745492

ЈАВНА РАСВЕТА ДАРОСАВА-ТАМБУРИНА

0112745508

ЈАВНА РАСВЕТА ГАРАШИ - ПОСТРОЈЕЊЕ

0112745513

ЈАВНА РАСВЕТА Г.ТРЕШЊЕВИЦА - ЦЕНТАР

0112745529

ЈАВНА РАСВЕТА ЈЕЛОВИК - ЗИДАНА

0112745534
0112747416

ЈАВНА РАСВЕТА ЈЕЛОВИК - ЦЕНТАР
ЈАВНА РАСВЕТА - КОСМАЈСКА

0112747437

ЈАВНА РАСВЕТА МИСАЧА-ТС ЂОРЂЕВИЋИ

0112747442

ЈАВНА РАСВЕТА ОРАШАЦ-ЦЕНТАР

0112747458

ЈАВНА РАСВЕТА ОРАШАЦ-БАЉКОВИЦА

0112747463

ЈАВНА РАСВЕТА РАНИЛОВИЋ-ТС ВЕСИЋИ

0112747479

ЈАВНА РАСВЕТА РАНИЛОВИЋ-ТС ЦЕНТАР

0112747484

ЈАВНА РАСВЕТА ВУКАСОВЦИ-ЗИДАНА

0112747490

ЈАВНА РАСВЕТА БАЊА - ТС ЛИМЕНА

0112747505

ЈАВНА РАСВЕТА БРЕЗОВАЦ - ЦЕНТАР

0112747510

ЈАВНА РАСВЕТА БРЕЗОВАЦ - РАВНИ ГАЈ

0112747526

ЈАВНА РАСВЕТА БУКОВИК - ПЕШТАН

0112747531

ЈАВНА РАСВЕТА КОПЉАРИ-СТАНИШИЋИ

0112747547

ЈАВНА РАСВЕТА КОПЉАРИ-ЦЕНТАР

0112747552

ЈАВНА РАСВЕТА КОПЉАРИ-ЛИПАР

0112747568

ЈАВНА РАСВЕТА КОПЉАРИ-ВУЈИЋ
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49.700
19.200
25.000
24.800
17.000
13.300
32.300
22.800
19.800
17.600
22.900
23.600
21.800
22.900
9.700
32.600
24.400
5.900
9.600
8.100
4.500
24.200
47.400
25.700
29.000
73.500
8.900
7.400
10.500
2.200
22.700
20.000
10.100
40.000
9.800
10.300
30.900
5.200
24.300
22.400
7.800
23.100
11.400
37.300
15.900
1.000
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0112747573

ЈАВНА РАСВЕТА КОПЉАРИ-БЕЛО ПОЉЕ

0112747589

ЈАВНА РАСВЕТА КОПЉАРИ-ТС ЖИКИН МЛИН

0112747594

ЈАВНА РАСВЕТА МИСАЧА-ТИМОТИЈЕВИЋИ

0112747600

ЈАВНА РАСВЕТА МИСАЧА ТС - ПРЕКОВИЋИ

0112747615

ЈАВНА РАСВЕТА ОРАШАЦ-СТОЈАНОВИЋИ

0112747620

ЈАВНА РАСВЕТА ОРАШАЦ-ВАСОВИЋИ

0112747636

ЈАВНА РАСВЕТА ПРОГОРЕВЦИ-ЦЕНТАР

0112747641

ЈАВНА РАСВЕТА ПРОГОРЕВЦИ ТС-ГАЈИЋИ

0112747657

ЈАВНА РАСВЕТА - БАЉКОВИЦА

0112747930

ЈАВНА РАСВЕТА КОРУШАЦ-ТРЕШЊЕВИЦА

0112747945

ЈАВНА РАСВЕТА - 'БУВЉАК'

0112747950

ЈАВНА РАСВЕТА - ЈЕЛОВИК ПРЕМА ВУКОСАВЦИМА

0112747966

ЈАВНА РАСВЕТА - ШТАМПАРИЈА

0112748446

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС В СТЕПЕ III

0112748467

ЈАВНА РАСВЕТА -ДР. БУДИМИРОВИЋА

0112748488

ЈАВНА РАСВЕТА - ВОЈВОДЕ СТЕПЕ

0112748509

ЈАВНА РАСВЕТА-ТС ВОЈВОДЕ СТЕПЕ II

0112748624

ЈАВНА РАСВЕТА -ТС ПЕКАРА

0112750529

ЈАВНА РАСВЕТА - НИКИТОВИЋИ

0112750639

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС БАЛАБАНАЦ 3

0112750691

ЈАВНА РАСВЕТА У ТС ИНФО-ПЛАН

0112751559

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС М.ИЛИЋА

0112751570

ЈАВНА РАСВЕТА - ТС Д ДУГАЛИЋА

0112751632

ЈАВНА РАСВЕТА ТС ПРЕСЕКА

0112752400

ЈАВНА РАСВЕТА ОРАШАЦ БАЉКОВИЦА - ПРЕМА ЛИПАРУ

0112753410

ЈАВНА РАСВЕТА ВРБИЦА ТС-ТОМАШЕВИЋИ

0112753996

ЈАВНА РАСВЕТА ТС-ПУШКИНОВА

0112754429

ЈАВНА РАСВЕТА -БАЊА КАРИЋИ

0112754586

ЈАВНА РАСВЕТА-КЉЕШТЕВИЦА

0130072410

ЈАВНА РАСВЕТА-БУКОВИК РАДОЊИЋА КРАЈ

0112754979

ЈАВНА РАСВЕТА Г.ТРЕШЊЕВИЦА КОД ШКОЛЕ

0112756190

ЈАВНА РАСВЕТА - ОРАШАЦ ГАЈЕВИ

0112757409

ЈАВНА РАСВЕТА - БУКОВИК - МИЈАИЛОВО ПОЉЕ

0112757414

ЈАВНА РАСВЕТА - БУКОВИК - ШВАБИЋА КРАЈ

0112758292

ЈАВНА РАСВЕТА - ВЕНАЦ СЛОБОДЕ

0112759254

ЈАВНА РАСВЕТА - СТЕФАНА НЕМАЊЕ

0112760019

ЈАВНА РАСВЕТА У ПАРКУ

0112760030

ЈАВНА РАСВЕТА - СУМОРИНА

0112760747

ЈАВНА РАСВЕТА - ДАРОСАВА - ДИШИЋИ

0112762414

ЈАВНА РАСВЕТА - Г.ТРЕШЊЕВИЦА-ВУЧЉЕВИЦА

0112763816

ЈАВНА РАСВЕТА - ГАРАШИ - КОМША

0112763968

ЈАВНА РАСВЕТА - МАРИНОВАЦ - КАТАНИЋА КРАЈ

0112764631

ЈАВНА РАСВЕТА - МАРИНОВАЦ - ТОМКОВИЋА КРАЈ

0112764998

ЈАВНА РАСВЕТА - БАЊА - ЧОЛОВИЋИ

0112765085

ЈАВНА РАСВЕТА-ТС БУКОВИК ПЕШТАН

0112765279

ЈАВНА РАСВЕТА МИЈАИЛОВО ПОЉЕ - ГРАНИТ
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16.200
11.100
13.000
5.300
21.000
10.600
44.100
22.900
22.000
9.000
6.200
6.000
8.200
21.800
19.600
45.000
44.800
42.500
12.900
8.400
700
37.400
17.900
24.100
22.200
17.500
25.400
7.700
6.900
15.600
18.900
14.700
9.300
9.200
6.100
6.000
300.300
7.900
18.000
3.600
6.700
1.300
4.100
8.400
3.700
3.600
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0112765310

ЈАВНА РАСВЕТА - ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА

0112765400

ЈАВНА РАСВЕТА -БАЊА КРЕЧАНА

0112765415

ЈАВНА РАСВЕТА-КАМЕНАР - БРЕЗОВАЦ

0112767632

ЈАВНА РАСВЕТА - ШВАБИНАЦ

0125545931

ЈАВНА РАСВЕТА - ЂЕНЕРАЛА МИЛАНА НЕДИЋА

0125556887

ЈАВНА РАСВЕТА-МИСАЧА - ЦЕНТАР

0125556976

ЈАВНА РАСВЕТА - БОСУТА КАЧЕР

0125647149

ЈАВНА РАСВЕТА - МИСАЧА ЛАЗАРЕВИЋИ

0717112665

ЈАВНА РАСВЕТА - ВЕНЧАНИ - БЕГОВИЋИ

0717119021

ЈАВНА РАСВЕТА ТУЛЕЖИ ШКОЛА

0717119037

ЈАВНА РАСВЕТА ТУЛЕЖИ - КОД СПОМЕНИКА

0717119042

ЈАВНА РАСВЕТА ТУЛЕЖИ - ГАЈ

0717119058

ЈАВНА РАСВЕТА - ВЕНЧАНИ

0717119063

ЈАВНА РАСВЕТА - ДАРОСАВА - СТАРО СЕЛО

0717119079

ЈАВНА РАСВЕТА - ВЕНЧАНИ - Г. МАГЛОВАЦ

0717119503

ЈАВНА РАСВЕТА ДАРОСАВА СТАРО СЕЛО I

0717123269

ЈАВНА РАСВЕТА ТУЛЕЖИ

0717139709

ЈАВНА РАСВЕТА - ВЕНЧАНИ - КАМЕНИЦА

0717159092

ЈАВНА РАСВЕТА - ДАРОСАВА

0717179654

ЈАВНА РАСВЕТА - ДАРОСАВА - СТАРО СЕЛО II

0717194364

ЈАВНА РАСВЕТА - ТУЛЕЖИ - ЈОКШИЋИ

99439120

СТОЈНИК Ј.О. ТС 79 "ЦЕНТАР"

99439460

СТОЈНИК Ј.О. ТС 385 "РАДЕНКОВИЋИ"

99439540

СТОЈНИК Ј.О. ТС 119 "РАДИЧЕВИЋИ"

99439700

СТОЈНИК Ј.О. ТС 120 "ДОБРИЧИЋИ"

0112718950

СЕМАФОР И ЈАВНА РАСВЕТА - Ј. ГРУШОВНИКА

130174305

ЈАВНА РАСВЕТА БУКОВИК - ТОП

130416473

ЈАВНА РАСВЕТА МИШАРСКА - БОЛНИЦА

112757739

ЈАВНА РАСВЕТА - ГАРАШИ ДИМИТРИЈЕВИЋИ

МЕСТО
МЕРЕЊА

НАЗИВ

5070895694

ЈАВНА РАСВЕТА - ПУТ ЗА МИСАЧУ - НЕРЕЗИЈЕ

5081082555

ЈАВНА РАСВЕТА - РАНИЛОВИЋ ЛИВАДЕ

5081083098

ЈАВНА РАСВЕТА - БУКОВИК ПЕШТАН

5081083888

ЈАВНА РАСВЕТА - Г.ТРЕШЊЕВИЦА ВЕТРИЛО

5081083195

ЈАВНА РАСВЕТА - ВРБИЦА ДРАГИЋЕВИЋИ

5081083942

ЈАВНА РАСВЕТА - Г.ТРЕШЊЕВИЦА МИЛОВАНОВИЋИ

5081087085

ЈАВНА РАСВЕТА - БАЊА ДЕБЕЛИ КРАЈ

НОВА МЕРНА МЕСТА У ПРОЦЕДУРИ ПРИКЉУЧЕЊА
МЕСТО
МЕРЕЊА (ПОД
БРОЈ)

НАЗИВ

5082006003

ЈАВНА РАСВЕТА -РАНИЛОВИЋ - БЕЛАНОВАЦ

5082006690

ЈАВНА РАСВЕТА -РАНИЛОВИЋ - ЈЕЗЕРИНЕ
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9.200
18.600
9.400
3.600
22.100
8.600
1.700
1.900
13.200
63.400
26.200
5.300
104.000
36.900
51.700
6.500
38.100
26.700
5.500
11.500
14.500
45.600
18.100
29.700
12.600
20.500
11.000
11.000
9.000
ПРИБЛИЖНА
ГОДИШЊА
ПОТРОШЊА
[kWh]
2.000
2.700
5.100
3.200
10.800
2.000
6.500
ПРИБЛИЖНА
ГОДИШЊА
ПОТРОШЊА
[kWh]
2.700
2.700
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5082007140

5082005104

ЈАВНА РАСВЕТА - РАНИЛОВИЋ - ТУРИЈА
ЈАВНА РАСВЕТА - ГАРАШИ ДИМИТРИЈЕВИЋИ
(ИЗМЕШТАЊЕ УКИДА СЕ МЕРНО МЕСТО СА ШИФРОМ
ПОТРОШАЧА 0112757739)

5086317321

ЈАВНА РАСВЕТА - ПРОГОРЕОЦИ-ШИРОКОВАЦ

2.700
5.000
5.000
3.614.200

Укупно категорија - јавна расвета
Категорија - Једнотарифно

ШИФРА
ПОТРОШАЧА

ПРИБЛИЖНА
ГОДИШЊА
ПОТРОШЊА
[kWh]
1.300

НАЗИВ

0126020530

СЕМАФОР - КОД ЈКП "БУКУЉА"

0126021510

СЕМАФОР У В. КАРАЂОРЂА

0112719204

СЕМАФОР - ЈАДРАНСКА УЛ.

0112725475

СЕМАФОР И ЈАВНА РАСВЕТА - ЛИКИНАЦ

0125667409

СЕМАФОР ЗАГУАН

0125545834

СЕМАФОР КОД ШАРЕНЕ КАПИЈЕ

0112743364

ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ-СПС

1.300
6.000
6.000
1.000
1.000
7.800
24.400

Укупно категорија - Једнотарифно

Виша тарифа

Категорија - широка потрошња
0112738123

Нижа
тарифа

ДЕПОНИЈА - МИСАЧА

4400

5500

Укупно категорија - широка потрошња

4400

5500

ПАРТИЈА БР.2 – ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
ПРИБЛИЖНА ГОДИШЊА
ПОТРОШЊА

Подручје
ЕД
Аранђеловац

корисник
Месна
Канцеларија дечији вртић МЗ
Бања

ЕД
Аранђеловац

СО Аранђеловац
Стари суд

ЕД
Аранђеловац

СО Аранђеловац
Инспекције
Месна
Канцеларија

ЕД Београд

адреса
МЗ
Бања
Књаза
милош
а 74
Венац
слобод
е
МЗ
Стојник
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Двотари
фно ВТ
[kWh]

Двотари
фно НТ
[kWh]

130355253

3300

50

17,3

112732378

26000

10020

46

112722825

27500

0

17,25

ЕД Број

90413940

Једнотари
фно [kWh]

7500

снага
[kW]

17,25
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ЕД
Аранђеловац

Дом Културе Канцеларија
Месне
Заједнице
Брезовац

ЕД
Аранђеловац

Месна
Канцеларија

ЕД
Аранђеловац
ЕД
Аранђеловац
ЕД
Аранђеловац

СО Аранђеловац
Месна
Канцеларија
Месна
Канцеларија

ЕД
Аранђеловац

Канцеларија
месне заједнице

Занатли
јска бб
Венац
слобод
е
Копљар
и
Ранило
вић
Дароса
ва,
Центар

ЕД
Аранђеловац

Канцеларија
месне заједнице

ЕД
Аранђеловац
ЕД
Аранђеловац
ЕД
Аранђеловац

Канцеларија
месне заједнице
Канцеларија
месне заједнице
Месна
Канцеларија

ЕД
Аранђеловац

Пословни
простор

ЕД
Аранђеловац

ЈКП Зеленило и
пореска

ЕД
Аранђеловац
ЕД
Аранђеловац

СО Стара зграда
Продавница МЗ
Орашац

ЕД
Аранђеловац
ЕД
Аранђеловац
ЕД
Аранђеловац
ЕД
Аранђеловац
ЕД Лазаревац

СО Аранђеловац
Секретаријат за
народну
одбрану
СНО Савез за
Одбрану
КУД
Месна
Канцеларија

МЗ
Брезов
ац

130351819

200

17,25

130352033

5600

17,25

130352335

88700

16340

70

130353153

4700

1560

17,25

130353315

1800

2690

11,04

130353463

11800

17,25

Вукосав
ци

130353692

5300

17,25

Гараши

130355563

4000

10

17,25

Јеловик
Букови
к
Књаза
Милош
а 73
Венац
слобод
е 10
Венац
слобод
е
МЗ
Орашац
Кнеза
Михаил
а бб
Венац
слобод
е 10
Венац
слобод
е 10
Јадранс
ка 3
МЗ
Тулеж

130356071

8700

0

11,04
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130360699

8700

17,25

130360605

3900

5,75

130353706

14900

0

130358112

30200

0

130357957

17,25
0

17,25

5700

17,25

130355857

2500

0

11,04

130355660

100

0

17,25

130355199

500

17,25

130209168

2400

1200

17,25

717073524

7000

6900

17,25
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ЕД Лазаревац

Месна
Канцеларија

МЗ
Венчан
е
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730055390
Ukupno

500
222300

310
39080

17,25
49200
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Доказивање испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама за правна лица као понуђаче, члана групе понуђача или подизвођача, доказује се
достављањем следећих доказа (прилози):
Обавезни услови за понуђаче, чланове групе и подизвођаче
Ред.
бр.

1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Да је регистрован код надлежног Правна лица: Извод из регистра Агенције за
органа, односно уписан у одговарајући привредне регистре, односно извод из регистра
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.

2.

Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) ЗЈН);
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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. Напомена:
Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је
поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју
је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног
правног лица, којом се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита;
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 МУПа, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
12/38

животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене
евиденције,
односно
уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
ЗЈН);

Уверење Пореске управе Министарства
финансија 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 надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.

4.

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола
предвиђена
посебним
прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5. ЗJH):
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. ЗЈН).

ВАЖЕЋА
ЛИЦЕНЦА
за
обављање
енергетске
делатности
снабдевања
електричном енергијом и ПОТВРДА да је та
лиценца још увек важећа, документа издата од
Агенције за енергетику Републике Србије.
ИЗЈАВА
(Образац
ове
конкурсне
документације), којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења
понуде.

5.
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НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Интернет адреса на којој се могу проверити тражени докази (адреса-доказ):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Додатни услови
Ове услове треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално, односно
група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за
понуђача или члана групе.
Ред.
бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ



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.



НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Доказ:
Потврда
(Уверење)

Оператора преносног система да је
понуђач активан учесник на тржишту
електричне енергије, односно да је од
почетка
2016.
године
обавио
минимално једну трансакцију са
учесницима на тржишту електричне
енергије.
(Mодел обрасца потврде дат у
конкурсној документацији. Потврда
се може дати и на другом обрасцу али
мора садржати све податке из модела)

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА









Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4 и 5. и
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу додатних услова у складу са чл. 77. ст. 4. Закона о ЈН, понуђач
доказује достављањем доказа наведених у табели.
Наведене доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
понуђач може доставити у неовереним копијама.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
о ЈН. Доказ из члана чл. 75. став 1. тач. 5. Закона, понуђач доставља за део набавке
који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о ЈН. Додатне услове
сви чланови групе понуђача испуњавају заједно. Доказ из члана 75. став 1. тач. 5.
Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђач, подизвођач, као и сваки понуђач из групе понуђача, осим наведеног, у
поступку јавне набавке морају доставити Изјаву из тач. 5. Услова за учешће у

Јавна набавка електричне енергије, ЈН 15/18

14/38

















поступку јавне набавке (из чл. 75. ст. 2. Закона о ЈН), којом потврђује да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде, на обрасцу Изјаве датом у
конкурсној документации.
Пре доношења Одлуке о додели уговора, наручилац може 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 (који су у
понуди достављени у неовереним фотокопијама).
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе на увид (оригинал или оверене копије свих или појединих,
тражених доказа), наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је
јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености обавезних услова нити су у обавези да
доставе на увид оригинале или оверене фотокопије доказа о испуњености обавезних
услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, пре доношења одлуке о додели уговора,
сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама
надлежних органа.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИЊИНЕ ПОНУДУ
6.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду на српском језику.
6.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови (изузев
финансијске гаранције), али тако да се у случају потребе поједини листови могу
фотокопирати.
Уколико поједини саставни делови понуде не садрже неки од података које је понуђач био
дужан да наведе у понуди у складу са захтевима наручиоца из конкурсне документације,
наручилац не може да одбије такву понуду због битних недостатака уколико је тражени
податак понуђач навео у неком другом делу понуде на основу чије садржине је наручилац у
могућности да утврди стварну садржину понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5)
Закона о јавним набавкама.
Овлашћено лице понуђача, који наступа самостално треба да попуни ,,Модел уговора'' овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора
У случају ангажовања подизвођача, горе наведене радње у вези са моделом уговора врши
понуђач, а када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача.
6.3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ , РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ И ОТВАРАЊЕ
ПОНУДА
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 навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу: Општинска управа општине
Аранђеловац – Одељење за инвестиције и јавне набавке, Кнеза Михаила бр. 108, 34300
Аранђеловац, са назнаком: „Понуда за ЈН 15/18 (НЕ ОТВАРАТИ).“
Крајњи рок за достављање понуда наведен на првој страни конкурсне документације.
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. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
6.4. Отварање понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити у термину назначеном на првој страни конкурсне
документације. Отварање понуда ће се извршити у просторијама Општинске управе општине
Аранђеловац – Одељење за инвестиције и јавне набавке, Кнеза Михаила бр.108, 34300
Аранђеловац, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за
јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је
заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
У случају да отварању понуда присуствује законски заступник понуђача неопходно је да се
исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра, ОП- обрасца и
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6.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење
понуда. Све измене или допуне достављају се наручиоцу у затвореној коверти са назнаком:
,,Измена или допуна понуде за ЈН 15/18“
Понуђач може да опозове већ поднету понуду, уз писани захтев за опозив, до истека рока за
подношење понуда.

6.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
6.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
-Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари
6.9. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
6.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача , у законском року од 45 дана од дана пријема
рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама (''Сл. гласник РС'' бр. 119/12), у текућем месецу за претходни месец, а по
пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља
добављач .
Понуђачу није дозвољено да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање.
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Понуђач ће сваког месеца у оквиру рачуна, фактурисати Купцу трошкове и акцизе у складу
са методологијама за одређивање цена објављених у "Сл.гласнику РС".
Обавезе које доспевају у наредним буџетским годинама (2019 и 2020.) ће бити реализоване
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Рекламације: У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испруке добара, као и
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8
(осам) дана од дана пријема рачуна поднесе приговор добављачу . Добављач 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 Оператера преносног система.
6.9. 2. Захтеви у погледу времена трајања испоруке добра: испорука до последњег дана
рока важења уговора, од 00:00 - 24:00 часа или до утрошка средстава намењених за
предметну набавку .
6.9. 3. Захтев у погледу места и рока испоруке:
Понуђач је у обавези да испоручи електричну енергију на сва мерна места Наручиоца (купца)
прикључена на дистрибутивни систем .
6.9. 4. Захтеви у погледу рока важења уговора: уговор се закључује на одређено време до
истека последњег дана рока важења уговора или до утрошка средстава намењених за
предметну набавку.
6.9. 5. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
6.9. 6. Други захтеви:
Понуђач је у обавези да да понуду за сваку ставку обрасца Понуде за предметну набавку, у
супротном понуда биће одбијена као неодговарајућа.
Понуђена добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца, према спецификацији и
техничким карактеристикама набавке.
6.9. 7. Остало:
Наручилац задржава право да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама
наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном износу.
Уколико за то постоје оправдани разлози и Наручилац има средстава, Наручилац може након
закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим
предмета набавке највише до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора (укупна
вредност повећања не може бити већа од 5.000.000,00 динара), сходно чл.115. ст. 1. Закона о
јавним набавкама.
6.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
Укупна уговорена цена за предмет набавке без ПДВ-а, у коју су урачунати сви пратећи
трошкови регулисани Законом о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 57/2011, 80/2011Јавна набавка електричне енергије, ЈН 15/18
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испр.93/2012 и 124/12, 145/14, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима који уређују ову област,
износиће највише до износа процењене вредности јавне набавке, тј. до износа одобрених
финансијских средстава без ПДВ-а за предметну набавку.
Пратеће трошкове из претходног става, Добављач ће сваког месеца, у оквиру рачуна, посебно
обрачунати и фактурисати Наручиоцу (купцу), на основу обрачунских величина за места
припопредаје Наручиоца (купца), уз примену ценовника за приступ систему за пренос
електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а
у складу са методологијама за одређивање цена објављених у "Сл.гласник РС".
6.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац не даје и не тражи средства финансијског обезбеђења, којим би понуђачи
обезбедили испуњење својих уговорних обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђачу НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање.
6.12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Министарство финансија– Пореска управаРепубликеСрбије
Саве Машковића 3-5, Београд; Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs;
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Немањина 22-26, Београд,Република Србија,www.mpzzs.gov.rs;
Министарство за рад, запошљавања,борачка и социјална питања
Немањина22-26, Београд, Република Србија,www.minrzs.gov.rs;
Завод засоцијално осигурање
Бул. уметности10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs;
Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), РепубликаСрбија, www.sepa.gov.rs;
Министарство здравља Републике Србије
Немањина 22 – 26, Београд, РепубликаСрбија, sekretarijat@zdravlje.gov.rs;
6.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
6.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН15/18”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Јавна набавка електричне енергије, ЈН 15/18
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,
и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да
то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
6.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
6.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом
критеријума „најнижа понуђена цена“ и то укупне понуђене цене за процењене оквирне
количине aктивне електричне енергије.
6.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ
КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико више понуђача понуде исту цену избор најповољније понуде ће се одредити
лутријски жребом уз присуство овлашћених представника понуђача.
6.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6. 19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
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Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail
n.krstic@arandjelovac.rs, факсом на број 034/725-230 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о
додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН,
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
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(6) позив на број: ЈН 15/18
(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Аранђеловац; ЈН 15/18;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
Детаљно упутство о уплати таксе може се погледати на сајту Комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки: http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/
6.20. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора садржи све битне елементе из конкурсне документације, значајне за ефикасну
и економичну реализацију предмета јавне набавке.
Понуђачу није дозвољено да мења садржину Модела уговора.
Садржина модела уговора мора бити истоветна са садржином уговора који наручилац
закључује са понуђачем коме је уговор додељен.
6.21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац задржава право да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама
наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном износу.
Уколико за то постоје оправдани разлози и Наручилац има средстава, Наручилац може након
закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим
предмета набавке највише до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора сходно
чл.115. ст. 1. Закона о јавним набавкама.
Јединичне цене су фиксне за уговорени период снабдевања.
6.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Уколико понуђач не потпише уговор и/или не достави
у року назначеном у позиву
наручилац ће предузети законске мере и уговор доделити друго рангираном понуђачу који
аутоматски постаје прворангирани.
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VII ДОКУМЕНТА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Доказ испуњености обавезних услова
2) Доказ испуњености додатних услова (потврда оператора)
3) Општи подаци о понуђачу
4) Изјава о поштовању обавеза
5) Образац изјаве о независној понуди
6) Образац понуде са структуром цене
7) Модел уговора
8) Образац трошкова припреме понуде
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ПОТВРДА
_____________________________________
Назив оператора преносног система
_____________________________________
Адреса

Овим потврђујемо да је предузеће ______________________________________________ из
___________________________________, за потребе оператора преносног система
______________________________________________________ , квалитетно и у уговореном
року обавило трансакцију _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(навести врсту трансакције) у вредности од ________________________________ динара, а на
основу уговора бр. ____________________________ од _________________.
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Оператор преносног система под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује
да су горе наведени подаци тачни.
Контакт особа оператора преносног система: _________________________________,
телефон: _________________.
Потпис овлашћеног лица __________________________
М.П.
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Образац бр. 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(означити)
Назив понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Одговорно лице – директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
Понуђач је регистрован у регистру
понуђача АПР-а

Датум: _______________

ДА

/

НЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________

М.П.
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Образац бр. 2
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, дајем следећу:
ИЗЈАВУ

Назив понуђача : __________________________________________________
Адреса :
__________________________________________________

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам
при састављању понуде у поступку Јавне набавке електричне енергије , ЈН 15/18,
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:
_______________

Потпис одговорног лица
_________________________________
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Такође, изјаву
потписују и подизвођачи.
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Образац бр. 3

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

ИЗЈАВУ
О
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да
наступамо независно у поступку Јавне набавке електричне енергије, број ЈН 15/18, без
договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

Датум: _______________

Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.

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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац бр.4.1.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЛИ ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА:
Назив и седиште :
_________________________________________________________
Матични број:
_________________________________________________________
ПИБ:
_________________________________________________________
Особа за контакт : _________________________________________________________
ПОНУДА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН 15/18
Партија 1- Јавна набавка електричне енергије за јавну расвету
У поступку јавне набавке наступамо:
самостално

са подизвођачем

ОПИС

Тарифе

као група понуђача

Процењене
количине у
kWh

Јед.цена у
РСД

Укупна цена

1. Електрична енергија са

балансирањем, у категорији јавно
осветљење
2. Електрична енергија са
балансирањем, у категорији
двотарифна широка потрошња
3. Електрична енергија са
балансирањем, у категорији
двотарифна широка потрошња
4. Електрична енергија са
балансирањем, у категорији
једнотарифна широка потрошња

/

4.517.750

виша

5.500

нижа

6.875

/

30.500
УКУПНО без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНО са ПДВ-ом

Напомена:
Исказана укупна вредност се односи на очекивану потрошњу електричне енергије и служи за
избор најповољнијег понуђача на основу критеријума најниже понуђене цене.

Вредност уговора или укупна уговорена цена, у коју су поред цене електричне енергије,
урачунати и сви пратећи трошкови регулисани Законом о енергетици и подзаконским
актима који уређују ову област, укључујући и акцизе, износиће највише до 42.933.000,00
динара без ПДВ-а, односно 51.519.600,00динара са ПДВ-ом.
Стална и гарантована, за све време
трајања уговора (до 31.марта 2020. године од
Врста испоруке и начин испоруке
дана закључења уговора , сваким даном
од 00:00 до 24:00 часова)
60 дана од дана отварања понуда.
Рок важења понуде
У року од 45 дана у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у
Начин плаћања
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник
РС“ број 119/2012 и 68/15 и113/2017).
31.03.2020.
Рок трајања уговора
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1. За извршење јавне набавке ангажујемо __ (________) подизвођача (уписати број
подизвођача).
Проценат укупне вредности и
део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача

Подизвођач
Назив и седиште:

2.

1.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

2.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

3.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:

Јавну набавку извршићемо у групи од ____ (______________) понуђача (уписати број
чланова групе).
Чланови групе понуђача:

Проценат укупне
вредности и део предмета
набавке који ће извршити члан
групе

Назив и седиште:
1.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

2.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

3.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА
Датум и место:

МП
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Образац бр.4.2.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЛИ ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА:
Назив и седиште :
_________________________________________________________
Матични број:
_________________________________________________________
ПИБ:
_________________________________________________________
Особа за контакт : _________________________________________________________
ПОНУДА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН 15/18
Партија 2- Јавна набавка електричне енергије за потребе управе општине
Аранђеловац
У поступку јавне набавке наступамо:
самостално

са подизвођачем

ОПИС

Тарифе

Процењене
количине у
kWh

виша

277.875

нижа

48.850

/

61.500

као група понуђача
Јед.цена у
РСД

Укупна цена

1. Електрична енергија са

балансирањем, у категорији
двотарифна широка потрошња
2. Електрична енергија са
балансирањем, у категорији
двотарифна широка потрошња
3. Електрична енергија са
балансирањем, у категорији
једнотарифна широка потрошња

УКУПНО без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНО са ПДВ-ом
Напомена:
Исказана укупна вредност се односи на очекивану потрошњу електричне енергије и служи за избор
најповољнијег понуђача на основу критеријума најниже понуђене цене.

Вредност уговора или укупна уговорена цена, у коју су поред цене електричне енергије,
урачунати и сви пратећи трошкови регулисани Законом о енергетици и подзаконским
актима који уређују ову област, укључујући и акцизе, износиће највише до 4.866.000,00
динара без ПДВ-а, односно 5.839.200,00 динара са ПДВ-ом.

Врста испоруке и начин испоруке

Рок важења понуде
Начин плаћања
Јавна набавка електричне енергије, ЈН 15/18

Стална и гарантована, за све време
трајања уговора (до 31.марта 2020. године од
дана закључења уговора , сваким даном
од 00:00 до 24:00 часова)
60 дана од дана отварања понуда.
У року од 45 дана у складу са Законом о
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роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник
РС“ број 119/2012 и 68/15 и113/2017).
31.03.2020.
Рок трајања уговора
3. За извршење јавне набавке ангажујемо __ (________) подизвођача (уписати број
подизвођача).
Проценат укупне вредности и
део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача

Подизвођач
Назив и седиште:

4.

1.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

2.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

3.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:

Јавну набавку извршићемо у групи од ____ (______________) понуђача (уписати број
чланова групе).
Чланови групе понуђача:

Проценат укупне
вредности и део предмета
набавке који ће извршити члан
групе

Назив и седиште:
1.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

2.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:
Назив и седиште:

3.

Матични број:
ПИБ:
Особа за контакт:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА
Датум и место:

МП
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Напомене:
Понуђач уноси податке у обрасцу понуде .
Понуђач треба да у потпуности попуни образац понуде и структуре цене тако што ће у
дата поља унети тражене податке а поља која су непримењива (део за подизвођаче и
чланове групе) може прецртати косом цртом.
Податке о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем,
а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
Податке о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Образац понуде понуђач попуњава, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац бр. 5
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Партија бр. 1. Набавка електричне енергије за јавну расвету
Партија бр. 2. Набавка електричне енергије за потребе управе општине Аранђеловац
(означити)
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. Општинска управа општина Аранђеловац, Венац слободе 10, Аранђеловац, ПИБ
101486788, матични број 07184549, коју заступа руководилац одељења за инвеситиције и
јавне набавке Ранка Фуртула (у даљем тексту: Купац)
2.______________________________________, са седиштем у _______________________,
улица ______________________________, ПИБ ________________, матични број
_______________, рачун бр. ____________________ отворен код пословне банке
__________________________, које заступа _______________________________, у даљем
тексту Добављач,
који наступа са члановима групе:
 _______________________________________, ПИБ _________, матични број __________.
 _______________________________________, ПИБ _________, матични број __________.
 _______________________________________, ПИБ _________, матични број __________.
који наступа са подизвођачима:
 ___________________________, ПИБ _________, матични број __________, који ће
делимично извршити предметну набавку, у делу ___________________________________
__________________________ што чини _____ процената од укупне вредности набавке.
 ___________________________, ПИБ _________, матични број __________, који ће
делимично извршити предметну набавку, у делу ___________________________________
__________________________ што чини _____ процената од укупне вредности набавке.
 ___________________________, ПИБ _________, матични број __________, који ће
делимично извршити предметну набавку, у делу ___________________________________
__________________________ што чини _____ процената од укупне вредности набавке.

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, бр.14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење
понуда спровео отворени поступак јавне набавке добара;
 да је Добављач дана **.** 20**. године, доставио понуду број 404-*** , која се налази у
прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Добављача и одлуке о додели уговора бр. 404-** од **.**.20**. године, изабрао
Добављача за закључење уговора о јавној набавци.
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Члан 2.
Предмет уговора је набавка електричнe енергијe за потребе Купца, а према јавној набавци
бр.ЈН 15/18 и ближе је одређен усвојеном понудом Продавца број *** од **.**.****.
године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора заједно са конкурсном
документацијом по поступку јавне набавке.
Члан 3.
Партија бр. 1 – Вредност уговора или укупна уговорена цена, у коју су поред цене
електричне енергије, урачунати и сви пратећи трошкови регулисани Законом о енергетици и
подзаконским актима који уређују ову област, укључујући и акцизе, износиће највише до
износа процењене вредности јавне набавке, тј. до 42.933.000,00 динара без ПДВ-а, односно
51.519.600,00динара са ПДВ-ом, од чега се износ од 33.333.000,00 динара без ПДВ-а односи
на 2019.годину, а 9.600.000,00 динара без ПДВ-а на први квартал 2020. године.
Уговорена цена електричне енергије за уговорени период, утврђена на основу процењених
оквирних количина електричне енергије и понуђених јединичних цена,
износи
__________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ динара са ПДВ-ом.
(попуњава понуђач који је дао понуду за партију бр.1)
Партија бр. 2 – Вредност уговора или укупна уговорена цена, у коју су поред цене
електричне енергије, урачунати и сви пратећи трошкови регулисани Законом о енергетици и
подзаконским актима који уређују ову област, укључујући и акцизе, износиће највише до
износа процењене вредности јавне набавке, тј. до 4.866.000,00 динара без ПДВ-а, односно
5.839.200,00 динара са ПДВ-ом, , од чега се износ од 4.166.000,00 динара без ПДВ-а односи
на 2019.годину, а 700.000,00 динара без ПДВ-а на први квартал 2020. године.
Уговорена цена електричне енергије за уговорени период, утврђена на основу процењених
оквирних количина електричне енергије и понуђених јединичних цена,
износи
__________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ динара са ПДВ-ом.
(попуњава понуђач који је дао понуду за партију бр.2)
Понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора, не подлежу обрачуну
разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога.
Члан 4.
Уколико за то постоје оправдани разлози и Наручилац има средстава, Наручилац може након
закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим
предмета набавке највише до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора (укупна
вредност повећања не може бити већа од 5.000.000,00 динара), сходно чл.115. ст. 1. Закона о
јавним набавкама.
Члан 5.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити обезбеђена и одобрена у тој буџетској години.
Наручилац задржава право да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама
наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном износу.
Члан 6.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу (100
%), стална и гарантована.
Коначна количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
Наручиоца (купца) на местима примопредаје током периода снабдевања.
Период испоруке: од 00:00 - 24:00 часа
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Место испоруке добара: Мерна места Наручиоца (купца) прикључена на дистрибутивни
систем у категоријама потрошње према Прилогу, који је саставни део Уговора и конкурсне
документације.
Уколико у току процедуре јавне набавке или у току важења уговора дође до промене у
мерним местима или дође до нових прикључака у току трајања уговора, Купац се обавезује
да о тој промени достави информацију Добављачу.
Члан 7.
Добављач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места
испоруке Наручиоца.
Члан 8.
Добављач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став
5. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ број 57/2011, 80/2011-исправка, 93/2012, 124/2012 и
145/2014), односно да закључи и Наручиоцу достави:
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Наручиоца наведена у
конкурсној документацији;
- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Наручиоца
Добављач се обавезује:
- да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима о
раду преносног система JП „Електромрежа Србије“, Београд („Сл. гласник РС“ бр. 79/2014).
- да испорука електричне енергије буде у складу са Одлуком о усвајању правила о раду
тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ број 120/2012,120/2014), Правилима о раду
преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима
испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу
испоруку електричне енергије.
- да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије за време важења
уговора и
- дужан је 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.
Члан 9.
Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца (купца), на местима
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне
енергије за претходни месец. Добављач рачун доставља поштом.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испруке добара, као и неадекватном
обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од
дана пријема рачуна поднесе приговор Добављачу. Добављач 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.
Члан 10.
Плаћање се врши у законском року од 45 дана од дана пријема рачуна, у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Сл. гласник РС'' бр.
119/12), у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене
количине електричне енергије.
У случају да купац не плати у року рачун из става 1, дужан је да добављачу, за период доцње
плати и затезну камату прописану законом.
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Сматраће се да је купац измирио обавезу када на банкарски рачун добављача уплати укупан
износ цене за преузету електричну енергију.
Члан 11.
Добављач се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручује купцу без прекида,
до 31.03.2020. године.
У случају утрошка средстава намењених за предметну набавку пре рока из 1. става ,
одговорно лице Наручиоца ће писменим путем обавестити добављача.
Члан 12.
Виша сила ослобађа добављача обавезе да испоручи, а купца да преузме количине електричне
енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Добављача и Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни догађаји, који
имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и
околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење
уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под
таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног
система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђења
сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну о печетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне
активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код добављача да понуђени и прихваћени
пословни и технички капацитет из понуде добављача буде редукован, изван одредби
претходних ставова овог члана уговора.
Члан 13.
Добављач је дужан да електричну енергију испоручује у складу са овим уговором,
квалитетно и према правилима струке.
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије прописана је важећим прописима у
Републици Србији који регулишу ову област.
Члан 14.
Добављач је одговоран за предузимање мера заштите на раду у складу са важећим прописима
и нормативима за своје запослене ангажоване на реализацији уговора.
Члан 15.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијском плану Купца. Плаћање
доспелих обавеза насталих у 2019. и 2020. години, вршиће се до висине одобрених
апропријација за ту намену. У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца.
Члан 16.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.
Саставни део уговора је целокупна понуда по којој је додељен уговор, са свим обрасцима и
прилозима и конкурсна документација са свим изменама и допунама уколико је истих било.
Члан 17.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не
дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
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Члан 18.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

Добављач
__________________

Купац
__________________

Напомена:
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у
свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти
закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.Овај
модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му
је уговор додељен, Управи за јавне набавке ће се доставити доказ негативне рефренце,
односно исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке.
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Образац бр.6.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Р.број

Назив трошкова

Вредност

УКУПНО:
Датум и место:

МП

Потпис овлашћеног лица:

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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