РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ И ОБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
- отворени поступак –
ЈН број: IV 04-404-8/2020
Позив за достављање понуда и
конкурсна докумeнтација објављени на 10. 02. 2020. године
Порталу УЈН-а:
Рок за достављање понуда:

11. 03. 2020. године до 11:00 часова

Јавно отварање понуда:

11. 03. 2020. године у 12:00 часова
_______________________________
Нови Бечеј, фебруар 2020. год.
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На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“,
број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН број IV 04-404-8/2020 од 10.02.2020.
године и Решења о образовању Комисије која ће спровести отворени поступак јавне набавке, број IV
04-404-8/2020, Комисија именована за спровођење отвореног поступка предметне јавне набавке п р и
премила је
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ И ОБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
- отворени поступак –
Конкурсна документација садржи:
Поглавље:
Назив поглавља:
I
Позив за подношење понуда
II
Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, време испоруке добара, евентуална додатнa добра и сл.
III
IV

страна:
3
3
4
6

V

Техничка документација и прилози
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова

VI

Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума

9

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9

VIII
IX
X

Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
П Р И Л О Г - Преглед мерних места

20
33
38
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I и II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ и ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Адреса наручиоца: Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.
Интернет страница наручиоца: www.novibecej.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
Шифра делатности: 8411
Матични број: 08108293
ПИБ: 101431164
Тел: 023/771-135
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке, као и другим важећим прописима.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈН бр. IV 04-404-8/2020 од 10.02.2020. године су добра: Електрична енергија
за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј.
Набавка електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј у периоду до 24 месеца,
према спецификацији и техничким карактеристикама набавке, обухвата: потпуно снабдевање
електричном енергијом са балансном одговорношћу у категорији јавно осветљење, у категорији
потрошње на ниском напону и у категорији широке потрошње (укупно на 148 мерних места), у
складу са постојећим ознакама ЕД за мерна места Наручиоца, дата у Прилогу, који је саставни део
уговора и конкурсне документације.
Предметна набавка није обликована по партијама.
Назив и ознака из општег речника набавке: Електрична енергија - 09310000;
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о потпуном снабдевању електричном
енергијом.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 7. Контакт (лице или служба): Марина Сабо, e-mail: marina.sabo@novibecej.rs
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНА ДОДАТНА ДОБРА И СЛ.

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

Ред.
бр.

1.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

јавне набавке електричне енергије за јавну расвету и објекте
општине Нови Бечеј за период до 24 месеца
Јед.
мере:

Предмет набавке:

Активна електрична енергија са балансирањем, у категорији јавно
осветљење
kWh

2.700.000

Виша тарифа - ВТ

kWh

22.000

Нижа тарифа - НT

kWh

11.000

Активна електрична енергија са балансирањем, у категорији широке
потрошње
Виша тарифа - ВТ
Нижа тарифа - НT

kWh
kWh

Једнотарифно мерење - ЈТ

kWh

215.000
50.000
510.000

Јавна расвета - ЈР

2.

3.




Оквирне
процењене
количине:

Активна електрична енергија са балансирањем, у категорији потрошње
на ниском напону

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добра –Набавка електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови
Бечеј за период до 24 месеца ради закључења Уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом,
ОРН: Електрична енергија - 09310000;
Оквирна процена потреба за активном 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.
Оквирни обим испоруке активне електричне енергије је утврђен према утрошку за период децембар 2018 –
новембар 2019. године, на мерним местима из Прилога, који је саставни део уговора и конкурсне документације.
Процена утрошка електричне енергије за период децембар 2018 – новембар 2019. год. за потрошњу на ниском
напону је извршена на основу процене потрошње у претходних 12 месеци.
У наведеном периоду потрошња електричне енергије је била следећа:
Остварена потрошња у
наведеном периоду у kWh:

категорија потрошње:
јавно осветљење
на ниском напону

ЈР
ВТ

1.333.535

НТ
широка потрошња:

ВТ

10.962*
4.420*
103.401

НТ

23.161

ЈТ

245.103

*за потрошњу на ниском напону извршена процена потрошње за 12 месеци;


Коначна количина и коначна вредност утрошене активне електричне енергије одређиваће се на основу
остварене потрошње Наручиоца (купца) на местима примопредаје током периода снабдевања.
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.
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Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности
јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама
веће од процењене вредност јавне набавке.
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.
Понуђач (снабдевач) је балансно одговоран (100%) за место примопредаје наручиоцу (купцу).
Врста продаје - Стална и гарантована;
Техничке карактеристике - У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије ("Сл.гласник
РС" бр.120/2012);
Квалитет добра - Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног
система и изменама и допунама Правила о раду преносног система ("Сл.гласник РС" бр.3/2012) и Правилима о
раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл.гласник
РС" бр. 63/2013). Снабдевач гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије за време
важења уговора.
Период испоруке: у периоду до 24 месеца, почев најраније од 01.04.2020. године до истека последњег дана рока
важења уговора, од 00:00 - 24:00 часа или до утрошка средстава намењених за предметну набавку у периоду не
дужем од 24 месеца;
Место испоруке добара: Мерна места Наручиоца (купца) прикључена на дистрибутивни систем у категоријама
потрошње према Прилогу, који је саставни део уговора и конкурсне документације.
Рок важења уговора: уговор се закључује на одређено време, са роком важења до 24 месеца, и примењиваће се
најраније од дана 01.04.2020. године од 00:00 часова, односно по истеку важења претходно-закљученог уговора о
набавци електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј, број IV 04-404-7/2018, до истека
последњег дана рока важења уговора и реализације свих уговорених обавеза или до утрошка средстава
намењених за предметну набавку у периоду не дужем од 24 месеца;
Начин и услови плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача), 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 - Снабдевач на основу документа којим
Наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије.
Понуђачу НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева авансно плаћање.
Наручилац неће признати снабдевачу никакве додатне трошкове.
Понуђач ће сваког месеца у оквиру рачуна, фактурисати Купцу трошкове приступа и коришћења система за
пренос електричне енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електр. енергије, износ
накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије и акцизе, на основу обрачунских величина за места
припопредаје Наручиоца (купца), уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и
ценовника за приступ систем за дистрибуцију ел. енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена
објављених у "Сл.гласнику РС";
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 - Снабдевачу. Снабдевач 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.

Напомена: Понуђач се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке,
одмах по потписивању уговора о јавној набавци закључити:
а) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
б) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

У ________________
Дана: __________ 2020. године

M.П.

са техничким карактеристикама набавке и спецификацијом
cагласно одговорно лице понуђача:
________________________

НАПОМЕНА: Понуђач доставља ове Техничке карактеристике набавке, потписане од стране
одговорног лица и оверене печатом, чиме потврђује сагласност са истим;

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИЛОЗИ
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Наручилац је у Спецификацији и Техничким карактеристикама набавке прецизно одредио предмет
јавне набавке, како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде које ће бити у складу са
потребама наручиоца.
Наручилац је припремио Преглед мерних места, са местима испоруке, називима мерних места, ЕД
ознакама, бројевима бројила и одобреном снагом, као и подацима о категоријама потрошње и
тарифама, који је дат у Прилогу (поглавље Х Конкурсне документације).
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Ред.
бр.
1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра 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);

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 МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се
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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):

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.

5.

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).

ИЗЈАВА (Образац у поглављу VIII 5. 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.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Ред.
Бр.
1.

2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ


ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
да у претходних 12 месеци од дана
објављивања позива за достављање
понуда (рачунајући и дан позива) није
имао
блокаде
текућих
рачуна
отворених код пословних банака за
обављање платног промета;

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА


ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
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Доказ: Потврда о "броју дана неликвидности"
издата од Народне банке Р. Србије, Одељења за
принудну наплату Крагујевац, да понуђач у
претходних 12 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуда (рачунајући и дан позива)
није био неликвидан;



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.



Доказ:
Потврда
(Уверење)
Оператора
преносног система да је понуђач активан учесник
на тржишту електричне енергије, односно да је у
било ком периоду из претходне две године до
дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки обавио минимално једну
трансакцију са учесницима на тржишту
електричне енергије.

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
под редним бројем 1 и 2. 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 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 (чл. 75. ст. 2. Закона), на обрасцу Изјаве (дат у поглављу VIII 5).
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 4) ЗЈН, пре доношења одлуке о додели уговора, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
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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.
_____________________

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора применом критеријума „најнижа понуђена цена“, и
то укупне понуђене цене за процењене оквирне количине aктивне електричне енергије.
У случају да након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом, Наручилац ће извршити избор на следећи начин: предност ће, редом све до избора
понуђача коме ће се доделити уговор о јавној набавци, имати понуђач:
1. к о ј и ј е п о н у д и о дужи рок важења понуде,
2. који као активни учесник на тржишту електричне енергије има већи број обављених
трансакција у периоду од две године, рачунајући две године до дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки (образац Изјаве дат у поглављу VIII 6);

VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
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 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 са припадајућом документацијом се достављају у затвореној коверти или кутији, затворена
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,
односно да је предата онако како је затворена, на којој је на предњој страни написан текст:
„ПОНУДА– НЕ ОТВАРАТИ - Набавка електричне енергије за јавну расвету и објекте општине
Нови Бечеј – ЈН број IV 04-404-8/2020, а на полеђини назив и адреса понуђача, број телефона,
факса и e-mail понуђача, као и име и презиме лица за контакт, које је именовано од стране
понуђача.
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Понуда се шаље поштом на адресу Општинска управа Нови Бечеј, 23.272 НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка
Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној адреси.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без обзира на начин
достављања, до 11.03.2020. године до 11,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Неблаговремене понуде, које је наручилац примио по истеку рока одређеног за подношење понуда,
односно које су примљене по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, наручилац ће по
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1. Доказе о испуњености обавезних и додатног услова за учешће у поступку јавне набавке и
2. Попуњене, потписане и оверене печатом понуђача обрасце и табеле, предвиђене Конкурсном
документацијом, и то:
1. Образац „Техничке карактеристике набавке“ – прилог Спецификације,
2. Образац понуде (Oбразац VIII 1. са обрасцима 1 - 7),
3. Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Oбразац VIII 2.),
4. Образац трошкова припреме понуде, достављање овог обрасца није обавезнo (Oбразац VIII
3.),

5. Образац изјаве о независној понуди (Oбразац VIII 4.),
6. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Oбразац VIII 5.),
7. Образац Изјаве понуђача о броју обављених трансакција на тржишту електричне

енергије (дата у поглављу VIII 6.);
8. Образац Изјаве понуђача из чл. 188. став 3. Закона о енергетици (Oбразац VIII 7.),
9. Модел уговора;

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБЛИКОВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна набавка није обликована по партијама.

4. ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
У предметном поступку јавне набавке понуда са варијантама није допуштена.
У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ члана 87. став 6. ЗАКОНА
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен у конкурсној документацији за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а
уколико то учини или уколико не потпише уговор који му је додељен Одлуком о додели уговора о
јавној набавци, наручилац ће закључити уговор са првом следећем најповољнијем понуђачем.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Нови Бечеј, 23.272
НОВИ БЕЧЕЈ, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, или предаје лично у канцеларији бр. 16. на наведеној
адреси, са назнаком на предњој страни:
„Измена понуде за јавну набавку добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету и објекте
општине Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-8/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету и објекте
општине Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-8/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Опозив понуде за јавну набавку добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету и објекте
општине Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-8/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету и
објекте општине Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-8/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији 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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ О УЧЕСТВОВАЊУ 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.
Наручилац ће све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става (чл. 87. ст. 4. Закона)
одбити.
У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду (са навођењем броја свих учесника у
заједничкој понуди, рачунајући и подносиоца понуде), или подноси понуду са подизвођачем (са
навођењем броја подизвођача, процента њихових учешћа и дела предмета набавке који се врши
преко подизвођача).
7. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач за подизвођача доставља и Изјаву подизвођача да учествује у понуди понуђача– уколико
се подноси понуда са подизвођачем (дата у поглављу VIII 1. Конкурсне документације), као и
Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (из поглавља VIII 5. Конкурсне
документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац
ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, и обавестити
организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
У том случају, наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није
доспело.
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8. ОБАВЕШТЕЊЕ О СПОРАЗУМУ, САСТАВНОМ ДЕЛУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ, И
ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ СПОРАЗУМА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум (из
поглављa VIII. Конкурсне документације), којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4 и 5. Закона, и то
податке о:
 члану групе који ће у име чланова групе бити носилац посла (који ће у име групе попунити и
потписати образце из конкурсне документације, поднети понуду, потписати уговор уколико
није другачије назначено, дати средство обезбеђења, издати рачун, на чијем текућем рачуну
ће бити извршено плаћање од стране наручиоца), односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем, као и
 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 поглављу V
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Група понуђача је дужна да достави и Образац Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
(из поглавља VIII 5. Конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
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.
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И
ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача), у законском року од 45 дана од дана
пријема рачуна у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене
количине активне електричне енергије коју испоставља добављач на основу документа којим
Наручилац и добављач потврђују испоручене количине електричне енергије.
9. 2. Захтеви у погледу времена трајања испоруке добра: у периоду до 24 месеца, почев најраније
од 01.04.2020.године до истека последњег дана рока важења уговора, од 00:00 - 24:00 часа или до
утрошка средстава намењених за предметну набавку у периоду не дужем од 24 месеца;
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 у категоријама потрошње према Прилогу, који је саставни део
уговора и конкурсне документације.
9. 4. Захтеви у погледу рока важења уговора: уговор се закључује на одређено време, са роком
важења до 24 месеца, и примењиваће се најраније од дана 01.04.2020. године од 00:00 часова,
односно по истеку важења претходно-закљученог уговора о набавци електричне енергије за јавну
расвету и објекте општине Нови Бечеј;
9. 5. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
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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.
9. 6. Други захтеви:
Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву, потписану од стране одговорног лица понуђача и
оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку
јавне набавке, поступити у складу са чл. 188. став 3. Закона о енергетици («Сл. Гласник Р Србије»,
број 145/2014), односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца;
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Јединична и укупна цена активне електричне енергије морају бити исказане у динарима, без и са
порезом на додату вредност, по категоријама потрошње и тарифама, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир укупна понуђена цена са порезом на додату вредност.
Понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора, не подлежу обрачуну
разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога.
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, 80/2011-испр.93/2012 и
124/12, 145/14, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима који уређују ову област, обухватају: трошкове
приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења
система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.
енергије, укључујући и акцизе, 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, Снабдевач 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".
Коначна количина и коначна вредност утрошене активне електричне енергије одређиваће се на
основу остварене потрошње Наручиоца (купца) на местима примопредаје током периода снабдевања.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
Обавезе које доспевају у наредним буџетским годинама (2021 и 2022.) ће бити реализоване највише
до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Наручилац неће признати снабдевачу никакве додатне трошкове.
Комисија наручиоца је припремила образац „СТРУКТУРА ЦЕНЕ“ за предметну јавну набавку добра.
Понуђач је дужан да у обрасцу „Структура цене“, који чини саставни део Конкурсне документације,
наведе јединичне и укупне цене без ПДВ-а за све наведене категорије потрошње и по тарифама,
према обрасцу.
На утврђене износе, понуђач додаје пратеће трошкове наведене у обрасцу, акцизе и ПДВ-е.
Понуђач у Обрасцу структура цене исказује оквирно процентуално учешће свих наведених трошкова
(за све категорије потрошње, пратеће трошкове, акцизе и ПДВ-е).
Образац „Структуре цене“ мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има
у реализацији набавке.
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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.
12. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА
КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА:
Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у
понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем
десном углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део
мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим, сагласно
члану 14. став 2. Закона.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ
НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

14. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ И НА
ЕВЕНТУАЛНО УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, УЗ
НАПОМЕНУ ДА СЕ КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРШИ НА НАЧИН ОДРЕЂЕН
ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА

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 (пет) 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.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућује се на адресу наручиоца (непосредно,
препорученом пошиљком са повратницом, e-mailom), са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, добра – Набавка електричне енергије за
јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-8/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.
Заинтересовано лице, које је тражило од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, и указало наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији (најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде), а наручилац
исте није отклонио, може поднети захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,
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садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, најкасније седам дана пре
истека рока за подношење понуда.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, измене и допуне ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца: www.novibecej.rs.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о
продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца:
www.novibecej.rs.
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.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи други недостатак због којег није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:
1) исправа о наплаћеној уговорној казни;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
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8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ
СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

16. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ НА КОЈИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом, Наручилац ће извршити избор на следећи начин: предност, редом све до избора
понуђача коме ће се доделити уговор о јавној набавци, имати понуђач:
1. к о ј и ј е п о н у д и о дужи рок важења понуде,
2. који као активни учесник на тржишту електричне енергије има већи број обављених
трансакција у периоду од две године, рачунајући две године до дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки (образац Изјаве дат у поглављу VIII 6);
17. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.
Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
18. OБAВEШТEЊE ДA НAКНAДУ ЗA КOРИШЋEЊE ПAТEНAТA, КAO И OДГOВOРНOСТ ЗA
ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA СНOСИ ПOНУЂAЧ

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач, сходно одредбама чл. 74. став 2. Закона.
19. OБAВEШТEЊE О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА:
У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудa Наручилац може зaкључити уговор пре истекa рокa зa
подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2. тaчкa 5) Зaконa.
Наручилац ће потписани Уговор о јавној набавци достaвити понуђaчу којем је додељен у року од 8
(осaм) дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa (10 дана од дана
објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу ЈН). Понуђaч је дужaн дa потпише уговор и врати
га Наручиоцу у најкраћем могућем року, како би Наручилац у прописаном року објавио Обавештење
о закљученом уговору.
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20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Уколико за то постоје оправдани разлози и Наручилац има обезбеђена средства, 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 уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара), сходно одредбама чл.115. став
1. Закона о јавним набавкама.
У том случају, Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне
набавке, у складу са чланом 115. Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.
Ако вредност повећаног обима прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не
може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
21.ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са
чланом 151. став 1. тач. 1 –7. Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1 – 3. Закона
и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6. Закона којом се потврђује да је
уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења
захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.
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),
на адресу: 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26.
Захтев за заштиту права се доставља на адресу наручиоца, непосредно или препорученом пошиљком
са повратницом.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 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 овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако 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 интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана
од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 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 чланом 63. став 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 (не примењују се у случају преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим
повезано лице није учествовао у том поступку).
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 десет 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.
17 / 44

Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. ЗЈН, али наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку
о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту
права, при чему је дужан да у Обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права, који објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права, наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
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. овог 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.
(1) износ таксе из члана 156. Закона у овој јавној набавци је: 120.000,00 динара, и ако се захтев
за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако се захтев за заштиту права подноси
након отварања понуда, обзиром да процењена вредност јавне набавке није већа од
120.000.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број
јавне набавкe;.
(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 Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. ,
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 166. Закона.
22. ДУЖНОСТИ НАРУЧИОЦА: Наручилац ће:
- у року од 3 дана од дана окончања поступка отварања понуда послати понуђачимa Записник о отварању
понуда;
- саставити Извештај о стручној оцени понуда и предлог Одлуке о додели уговора;
- Одлуку о додели уговора ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три
дана од дана доношења Одлуке.
- уколико се донесе Одлука о обустави поступка јавне набавке, наручилац ће је објавити на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења Одлуке, као и Обавештење о
обустави поступка у року од 5 дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка;
- наручилац ће у Одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуда;
ПРАВА НАРУЧИОЦА:
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.
23. За све што није наведено у Конкурсној документацији примењиваће се прописи о jавним
набавкама.
24. Конкурсна документација је нумерисана, и има 44. страна.
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VIII 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ____________ за јавну набавку електричне енергије за јавну
расвету и објекте општине Нови Бечеј, за коју наручилац спроводи отворени поступак, ЈН број IV
04-404-8/2020:
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Број текућег рачуна понуђача
Назив банке:
Телефон:
Телефакс:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ:
1. самостално;
2. са подизвођачем ________________ (уписати број подизвођача)
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу: __________________
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача ____________________________
3. као заједничку понуду _____________ (уписати број свих учесника у заједничкој понуди,
рачунајући и подносиоца понуде)
(уписати начин подношења понуде: самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду,
број подизвођача и број учесника у заједничкој понуди);
Напомена: заокружити начин подношења понуде, уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси
са подизвођачем, односно податке о укупном броју учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси
група понуђача;

Датум:
_____________________________

Понуђач:
М.П. ________________________________
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Проценат укупне вредности
извршити подизвођач:

набавке

који

ће

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Проценат укупне вредности
извршити подизвођач:

набавке

који

ће

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

3)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Проценат укупне вредности
извршити подизвођач:

набавке

који

ће

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају и достављају 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, oвери и достави. Проценат укупне вредности јавне набавке који
понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем
броју подизвођача, прoценат укупне вредности које понуђач поверава понуђачима (збирно за све подизвођаче) не може
бити већи од 50%.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Телефон:
Електронска адреса понуђача (e-mail):

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају и достављају 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
члана групе понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА
Изјављујемо да, за јавну набавку електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј,
за коју наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке ЈН број IV 04-404-8/2020, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:
1. да смо подизвођачи понуђачу и
2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.
Овом изјавом понуђачу _______________________________________________________ из
__________________________, ПИБ _________________ , Матични број: _______________ ,
дајемо овлашћење да у наше име може попуњавати, потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа уколико није другачије
назначено.
Р.Б.

Назив, седиште и ПИБ подизвођача

Потпис одговорног лица и
печат подизвођача

2.

3.

1.
1.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

2.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

3.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

Напомена: Образац по потреби фотокопирати
Место и датум
____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________

м.п.
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6) СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо да, за јавну набавку електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј,
за коју наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке ЈН број IV 04-404-8/2020, под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:
1. да смо учесници у заједничкој понуди
2. да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.
1) Овим споразумом члану групе понуђача _____________________________________________
из ________________________________ , ПИБ: _____________, матич. број: ______________
понуђачу наведеном под редним бројем 1., дајемо овлашћење да:
 у наше име буде носилац посла (који ће у име групе попунити и потписати образце из
конкурсне документације, поднети понуду, потписати уговор уколико није другачије
назначено, дати средство обезбеђења, издати рачун, на чијем текућем рачуну ће бити
извршено плаћање од стране наручиоца), односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем, као и
 и опише послове сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора (дат под тач. 2)
овог споразума).
2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:
Р.б.
1.
1.

Назив, седиште и ПИБ
сваког од учесника у
заједничкој понуди
2.
Овлашћени члан
групе
понуђача:

Потпис одговорног лица и
печат учесника у заједничкој
понуди
3.

Опис послова–обавеза сваког од
понуђача из групе понуђача
у извршењу уговора

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

2.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

3.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________
м.п.

Напомена: Образац по потреби фотокопирати
Место и датум:
____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
______________________________

м.п.
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7) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Јавна набавка електричне енергије за јавну расвету и
објекте Општине Нови Бечеј за период до 24 месеца, за коју Наручилац спроводи отворени
поступак, ЈН број IV 04-404-8/2020:
у динарима

ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Предмет набавке
1.
1. Aктивна
електрична
енергија са
балансирањем,
у категорији
јавно
осветљење
2. Aктивна
електрична
енергија са
балансирањем,
у категорији
потрошње на
ниском напону

3. Aктивна
електрична
енергија са
балансирањем,
у категорији
широке
потрошње

Taрифа

Јед.
мере

Оквирне
процењене
количине:

Једин.
цена
без ПДВ-а

Једин.
цена
са
ПДВ-ом:

2.

3.

4.

5.

6.

ЈР

kWh

2.700.000

ВТ

kWh

22.000

НТ

kWh

11.000

ВТ

kWh

215.000

НТ

kWh

50.000

ЈТ

kWh

510.000

Укупна
цена
без ПДВ-а, за
процењене
количине
7 (4х5)

Укупна
цена
са ПДВ-ом, за
процењене
количине
8 (4x6)

УКУПНО
АКТИВНА

1-3
ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
без и са
ПДВ-ом:
Словима (износ укупно са ПДВ-ом):
_______________________________________________________________________________________
(Меродавна је текстуално исказана цена у односу на нумерички исказану цену)
Коначна количина и коначна вредност утрошене активне електричне енергије одређиваће се на основу
остварене потрошње Наручиоца (купца) на местима примопредаје током периода снабдевања.
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- Начин, рок и услови плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача), у законском
року од 45 дана од дана пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за
испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на основу документа којим Наручилац и
добављач потврђују испоручене количине електричне енергије.
- Време трајања испоруке добра: у периоду до 24 месеца, почев најраније од 01.04.2020.године до истека
последњег дана рока важења уговора, од 00:00 - 24:00 часа или до утрошка средстава намењених за предметну
набавку у периоду не дужем од 24 месеца;
- Место испоруке: Понуђач је у обавези да испоручи електричну енергију на сва мерна места Наручиоца
(купца) прикључена на дистрибутивни систем у категоријама потрошње према Прилогу, који је саставни део
уговора и конкурсне документације.
- Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда);
Уз понуду понуђач прилаже доказе, обрасце и табеле тражене Конкурсном документацијом

Датум:___________ 2020. год.

М.П.
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Потпис одговорног лица понуђача:
__________________________________

VIII

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за јавну набавку електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј за период до 24 месеца
Понуђач: _______________________________________________________________________

Ред.
број:

Јед.

Taрифа мере:

Опис:
1

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
1- 8

2
Aктивна електрична
енергија са балансирањем, у
категорији јавно осветљење
Aктивна електрична енергија са
балансирањем, у категорији
потрошње на ниском напону

Aктивна електрична
енергија са балансирањем, у
категорији широке потрошње

Оквирне
процењене
количине:

3

4

ВТ

kWh

2.700.000

ВТ

kWh

22.000

НТ

kWh

ВТ

kWh

НТ

kWh

ЈТ

kWh

Јед.
цена
без
ПДВ-а:

5

Укупна
цена
без ПДВ-а:
6 (4 х 5)

ОКВИРНА
ПРОЦЕНА
УЧЕШЋА
у укупним
трошковима
са ПДВ-ом
(у %):
7

11.000
215.000
50.000
510.000

Трошкови приступа за пренос електричне енергије (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 „Сл. Гласнику РС“)
Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије (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 „Сл. Гласнику
РС“)
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (Према важећој Уредби
о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије)

Акцизе:
ПДВ:

УКУПНО:

- Навести све елементе који се односе на предметну набавку;
Понуђач je сагласан са применом наведеног начина обрачуна.
Место и датум :
_____________________________
М.П.

100 %
Потпис одговорног лица понуђача:
___________________________

УПУТСТВО
за попуњавање обрасца „Структуре цене“
Наручилац је у Упутству понуђачу како да сачини понуду, дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у
понуди, уз прецизирање структуре цене:
- У колони бр. 5. јединичну цену добра појединачно за све категорије потрошње и по тарифама без ПДВ-а;
- У колони бр. 6. укупну цену добра појединачно за све категорије потрошње и по тарифама без ПДВ-а;
- У колони бр. 7. овирну процену учешћа (у %) наведених елемената у Обрасцу структура цене (за активну електричну
енергију, пратеће трошкове, акцизе и ПДВ-е);
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VIII

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку
електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј, ЈН број: IV 04-404-8/2020, како
следи у табели:

износ трошкова у динарима

Трошкови по врстама:

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:

Напомена:
- Трошкови прибављања доказа морају бити у сразмери са вредношћу набавке;
- 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 исказане 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;
- У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати
неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно претходном
ставу (достављање овог обрасца није обавезно);

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________ , у поступку јавне набавке
(назив понуђача)
електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј, ЈН број: IV 04-404-8/2020, даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј, ЈН број: IV 04-4048/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

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

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

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке електричне енергије за
јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј, ЈН број: IV 04-404-8/2020, као заступник понуђача дајем
следећу

И З Ј А В У
Понуђач / Подизвођач ......................................................................................................................................
(навести назив понуђача / подизвођача)
у поступку јавне набавке набавке електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј,
ЈН број: IV 04-404-8/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Датум

Понуђач / Подизвођач

________________

М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати и иста мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког члана из групе понуђача и оверена печатом.
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VIII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О БРОЈУ ОБАВЉЕНИХ ТРАНСАКЦИЈА НА ТРЖИШТУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У поступку јавне набавке електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј, ЈН број
IV 04-404-8/2020, одговорно лице понуђача ______________________________________ даје
(назив понуђача)

И З Ј А В У
О БРОЈУ ОБАВЉЕНИХ ТРАНСАКЦИЈА НА ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ја ______________________________________________________, под пуном материјалном и
кривичном

одговорношћу,

као

одговорно

лице

понуђача:

_____________________________________________________, изјављујем да је понуђач као активни
учесник на тржишту електричне енергије, у периоду од две године уназад, рачунајући две године
до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, имао обављених
_____ (словима ________________________________ ) трансакција на тржишту електричне енергије.
Ову изјаву, Наручилац добра ће користити приликом утврђивања предности понуђача у поступку
јавне набавке електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј, ЈН број IV 04-4048/2020, у случају да након оцењивања и рангирања понуда, постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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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VIII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ИЗ чл. 188. став 3. Закона о енергетици

У поступку јавне набавке електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј, ЈН број
IV 04-404-8/2020, одговорно лице понуђача ___________________________________________ даје
(назив понуђача)

И З Ј А В У

Ја ______________________________________________________, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као одговорно лице понуђача: ____________________________________,
изјављујем да ћемо, одмах по потписивању уговора у поступку јавне набавке електричне енергије за
јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј, ЈН број IV 04-404-8/2020, поступити у складу са чланом
188. став 3. Закона о енергетици («Сл. Гласник Р Србије», број 145/2014) , односно закључити:
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2) уговор којим преузима целокупну балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца".

Датум:

М.П.
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Потпис понуђача

IX МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци електричне енергије за јавну расвету и објекте
општине Нови Бечеј за период до 24 месеца
Закључен у Новом Бечеју, дана __. __. 2020. године, између уговорних страна:
1. Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, 23272 Нови Бечеј, коју заступа Саша
Максимовић, председник Општине(у даљем тексту Наручилац - купац), ПИБ: 101431164,
матични број: 08108293 и
2. .................................................................................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ................................................................... ,
кога заступа ................................................................................................................................
(у даљем тексту: добављач - Снабдевач), ПИБ:........................., матични број ..............................
3. .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(подаци о подизвођачу)

4. .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

(подаци о учесницима из заједничке понуде)
Члан 1.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
-да је Наручилац за јавну набавку добра - електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј,
на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
и позива за набавку добра, који је заједно са конкурсном документацијом, постављен на Порталу јавних
набавки и на сајту општине:www.novibecej.rs дана 10.02.2020. године, и објављен на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа дана __. __. 2020. године спровео отворени поступак по Одлуци број:
IV 04-404-8/2020 од 10.02.2020. године;
- да је понуђач дана __.__.2020. године ________________ (уписати начин подношења понуде: самостално, са
подизвођачем, заједничка понуда) поднео своју понуду број __ /2020 од __.__.2020. године, која се налази у
прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да понуда понуђача одговара Спецификацији и техничким карактеристикама набавке добра из Конкурсне
документације, који се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да је Наручилац добара у складу са Законом о јавним набавкама, понудом добављача и Одлуком о додели
уговора о јавној набавци од __. __. 2020. године, изабрао добављача за предметну набавку, као понуђача
прихватљиве понуде коме ће доделити уговор.
- да је Наручилац прибавио сагласност за преузимање обавеза по основу вишегодишњег уговора, да је
Одлуком о буџету општинеНови Бечеј за 2020. годину („Сл.лист општинеНови Бечеј“, број 33/2019)
предвидео средства за обавезе које доспевају у текућој буџетској години, и да ће обавезе које доспевају у
наредним буџетским годинама (2021 и 2022.) бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту
намену бити обезбеђена и одобрена у тој буџетској години, те су се сходно одредбама чл. 6. Уредбе о
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање
одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година ("Сл. гласник Републике
Србије" бр. 21/2014), стекли услови за закључење уговора за период до 24 месеца, а чије се плаћање реализује
у периоду до 24 месеца.
Члан 2.
Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, додељује уговор за јавну набавку електричне енергије за јавну
расвету и објекте општине Нови Бечеј, понуђачу: ___________________________________________________.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 3.
Предмет уговора за ЈН број IV 04-404-8/2020 је набавка добра - набавка електричне енергије са потпуним
снабдевањем за потребе јавне расвете и објеката општине Нови Бечеј за период до 24 месеца, за процењене
оквирне количине активне електричне енергије (у категорији јавно осветљење: ЈР- 2.700.000 kWh; у
категорији потрошње на ниском напону: ВТ- 22.000 kWh, НТ - 11.000 kWh и у категорији широке потрошње:
ВТ - 215.000 kWh,
НТ – 50.000 kWh и ЈТ - 510.000 kWh), добављача - Снабдевача:
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___________________________, број ___ од __. __. 2020. године, која је саставни део овог Уговора, а у свему
сачињене под условима из Позива и Конкурсне документације.
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.
Предметна набавка електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј у периоду до 24 месеца,
према спецификацији и техничким карактеристикама набавке, обухвата: потпуно снабдевање електричном
енергијом са балансном одговорношћу у категорији јавно осветљење, у категорији потрошње на ниском
напону и у категорији широке потрошње (укупно на 148 мерних места), у складу са постојећим ознакама ЕД
за мерна места Наручиоца, дата у Прилогу, који је саставни део уговора и конкурсне документације.
Добављач - Снабдевач се обавезује да Наручиоцу (купцу) испоручи електричну енергију, а Наручилац да
преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са
предметном конкурсном документацијом и понудом добављача.
УГОВОРЕНА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 4.
Наручилац се обавезује да добављачу-Снабдевачу за један kwh преузете активне електричне енергије, у
зависности од категорије потрошње и тарифе, плати износ од:
1. у категорији јавног осветљења - јавне расвете, бришу се ВТ и НТ, и уписује ЈР:
ЈР: ______ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом,
2. у категорију потрошње на ниском напону:
ВТ: _____ дин. без ПДВ-а, тј. ____ дин. са ПДВ-ом,
НТ: _____ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом,
3. у категорији широке потрошње, дописује се једнотарифно :
ВТ: _____ дин. без ПДВ-а, тј. _____ дин. са ПДВ-ом,
НТ: _____ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом и
ЈТ: _____ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом;
Уговорена цена активне електричне енергије за период до 24 месеца, утврђена на основу процењених
оквирних количина активне електричне енергије и понуђених јединичних цена, износи __________________
динара без ПДВ-а, односно ____________________ динара са ПДВ-ом.
Укупна уговорена цена за предмет набавке без ПДВ-а за период до 24 месеца, у коју су поред цене активне
електричне енергије, урачунати и сви пратећи трошкови: трошкови приступа и коришћења система за пренос
електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде
за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије, регулисани Законом о енергетици и подзаконским актима
који уређују ову област, укључујући и акцизе, износиће највише до износа процењене вредности јавне набавке,
тј. до _______________________ (уписује наручилац) динара без ПДВ-а.
Пратеће трошкове из претходног става, Снабдевач ће у оквиру рачуна, посебно обрачунати и фактурисати
Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места припопредаје Купца, уз примену ценовника за
приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систем за дистрибуцију електричне
енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у "Сл.гласнику РС".
Понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора, не подлежу обрачуну разлике у цени и
не могу се мењати ни из каквог разлога.
Коначна количина и коначна вредност утрошене активне електричне енергије одређиваће се на основу
остварене потрошње наручиоца (купца) на местима примопредаје током периода снабдевања.
Снабдевач се обавезује да ће стварно испоручену активну електричну енергију обрачунавати са балансном
одговорношћу у висини од 100% (сто процената).
Наручилац неће признати снабдевачу никакве додатне трошкове.
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.
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ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 5.
Снабдевач се обавезује да Наручиоцу испоручи електричну енергију у количини и на начин утврђен овим
уговором, а у складу са конкурсном документацијом за предметну набавку и понудом добављача- Снабдевача.
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 активне електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца
(купца) на местима примопредаје током периода снабдевања.
Период испоруке: у периоду до 24 месеца, почев најраније од 01.04.2020.године до истека последњег дана
рока важења уговора, од 00:00 - 24:00 часа или до утрошка средстава намењених за предметну набавку у
периоду не дужем од 24 месеца;
Место испоруке добара: Мерна места Наручиоца (купца) прикључена на дистрибутивни систем у
категоријама потрошње према Прилогу, који је саставни део Уговора и конкурсне документације.
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком
електричне енергије до места испоруке.
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи:
а) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
б) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
Добављач - снабдевач се обавезује:
- да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима о раду преносног
система и измена и допуна Правила о раду преносног система ("Сл.гласник РС" бр.3/12) .
- да испорука електричне енергије буде у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије
("Сл.гласник РС" бр.120), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке
електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и 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.
ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 6.
Снабдевач 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.
На основу документа о очитавању утрошка, добављач - 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.
Добављач - снабдевач 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
Снабдевачу. Снабдевач 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.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 7.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача, у законском року од 45 дана од дана пријема рачуна, у
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, у текућем месецу
за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине активне електричне енергије, коју
испоставља Снабдевач на основу документа којим Наручилац и добављач (односно купац и Снабдевач)
потврђују испоручене количине електричне енергије.
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У случају да купац не плати у року рачун из става 1, дужан је да снабдевачу, за период доцње плати и затезну
камату прописану законом.
Купац ће извршити плаћање на текући рачун снабдевача, број _________________, који се води код
_______________ банке, по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна
који се плаћа (уписати број рачуна и назив банке).
Сматраће се да је купац измирио обавезу када на банкарски рачун снабдевача уплати укупан износ цене за
преузету електричну енергију.
РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ

Члан 8.
Снабдевач је дужан да купцу обезбеди резервно снабдевање у складу Законом о енергетици ("Сл.гласник РС"
бр.124/2012).
ВИША СИЛА

Члан 9.
Виша сила ослобађа снабдевача обавезе да испоручи, а купца да преузме количине електричне енергије,
утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и 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 снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и
технички капацитет из понуде снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана
уговора.
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 10.
Овај уговор се закључује на одређено време, са роком важења до 24 месеца, и примењиваће се најраније од
дана 01.04.2020. године од 00:00 часова, односно по истеку важења претходно-закљученог уговора о набавци
електричне енергије за јавну расвету и објекте општине Нови Бечеј, број IV 04-404-7/2018.
У случају утрошка средстава намењених за предметну набавку пре истека 24 месеца, одговорно лице
Наручиоца ће писменим путем обавестити добављача - Снабдевача.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима
предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од једне уговорне стране, друга уговорна страна
има право на раскид Уговора и накнаду штете у складу са Законом о облигационим односима.
Члан 12.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 13.
Добављач-Снабдевач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи након закључења и током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин.
Члан 14.

Одговорно лице Наручиоца задужено за праћење реализације предметне набавке и предузимање потребних
активности за извршавање овог уговора је Милан Стојшин.
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Одговорно лице добављача – снабдевача задужено за праћење реализације предметне набавке и предузимање
потребних активности за извршавање овог уговора је _______________________________(уписати име и презиме
лица).

Члан 15.
Уговорне стране сагласно изјављују да су се међусобно информисале о детаљима уговорених односа, да су
уговор прочитале и разумеле, и да уговорене одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Уговорне стране сагласно изјављују да ће предметну набавку извршити на начин и у роковима који су
дефинисани овим уговором.
Члан 16.
Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати решити споразумно,
а уколико то није могуће и у томе не успеју, исте уговарају надлежност стварно и месно надлежног суда према
седишту Наручиоца.
Члан 17.
Уговор је сачињен у 6 (четири) истоветних примерака од којих 3 (два) припадају Наручиоцу, а 3 (два)
припадају Снабдевачу, као уговорним странама.

ДОБАВЉАЧ - СНАБДЕВАЧ

НАРУЧИЛАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
____________________________
Саша Максимовић

_______________________________
, директор

Напомена:
1. Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем,
2. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
3. Модел уговора треба попунити, парафирати и оверити;
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X ПРИЛОГ - ПРЕГЛЕД МЕРНИХ МЕСТА
Редни
број

Место испоруке

Назив мерног места

ЕД број

одобрена снага

Број бројила

1

Нови Бечеј, Петра Драпшина- И. Л.
Рибара

Саобр. Сигнализација-семафори

3370116787

5,750 kW

20750055054

2

Нови Бечеј, Рецеп. марине- Викенд
насеље Градиште

Рецеп. марине-вик.нас.Градиште

337 114792

17,250 kW

20780155731

3

Нови Бечеј, Дожа Ђерђа бб

Улична расвета РТС 7

337 26848

3844679

4

Нови Бечеј, Н.Н. бб

Улична расвета код Железн. ст. 13

337 26775

279422

5

Нови Бечеј, Башаидски пут бб

Улична расвета РСT 15

337 26910

29448328

6

Нови Бечеј, Карађорђева бб

Улична расвета РТС 26

337 26953

1016822

7

Нови Бечеј, Н. Фронта- С. Милетића бб

Улична расвета РТС 24

337 27186

1016808

8

Нови Бечеј, Петефи Шандора бб

Улична расвета РТС 23

337 27003

2357295

9

Нови Бечеј, Петра Драпшина- Н. Фронта
бб

Улична расвета РТС 6

337 27119

559341

10

Нови Бечеј, Н.Н. бб

Улична расвета РТС 35

337 34735

3117211

11

Нови Бечеј, Ј.Н.А. - Радничка бб

Улична расвета РТС 3

337 27089

8020578

12

Нови Бечеј, М. Чиплића- Петефи
Шандора бб

Улична расвета РТС 16

337 27062

2188938

13

Нови Бечеј, Његошева бб

Улична расвета РТС 1

337 27011

1779989

14

Нови Бечеј, Чика Љубина - Н. Фронта бб

Улична расвета РТС 2

337 27097

29448486

15

Нови Бечеј, Соње Маринковић бб

Улична расвета РТС 31

337 34719

101147

16

Нови Бечеј, И. Л. Рибара- Петра
Драпшина бб

Улична расвета РТС 4

337 27461

1821028

17

Нови Бечеј, Змај Јовина - И. Л. Рибара бб

Улична расвета 22 угао Змај Ј и
И.Л.Р.

337 27550

244675

18

Нови Бечеј, И. Л. Рибара 40

Улична расвета РТС 28

337 27569

522638

Тарифа
ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР
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ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

19

Нови Бечеј, Артиљеријских бригада бб

Улична расвета РТС 32

337 31256

3804350

20

Нови Бечеј, Чика Љубина бб

Улична расвета РТС 34

337 31116

3561255

21

Нови Бечеј, Револуције бб

Улична расвета РТС 30

337 27615

3250680

22

Нови Бечеј, Соње Маринковић бб

Улична расвета РТС 33

337 31094

3804739

23

Нови Бечеј, Н.Н. бб

Јавна расвета РТС 29

337 27917

7675137

24

Нови Бечеј, Соње Маринковић бб

Улична расвета РТС 29

337 27909

1951719

25

Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бб

Улична расвета РТС 5

337 27941

66479

26

Нови Бечеј, раскрсница П. Шандора и
Петра Драпшина

Семафор

337 118860

27

Нови Бечеј, Карађорђева- Р. Ракочевића
бб

Улична расвета РТС 13

337 28174

530811

28

Нови Бечеј, Штросмајерова- И.
Милутиновића бб

Улична расвета РТС 20

337 28212

2359266

29

Нови Бечеј, Карађорђева- Обилићева бб

Улична расвета РТС 14

337 28239

433

30

Нови Бечеј, Слободана Перића- И.
Милутиновића бб

Улична расвета РТС 37

337 28247

21035583

31

Нови Бечеј, Јосифа Маринковића- 7. Јула
бб

Улична расвета РТС 21

337 28360

1085337

32

Нови Бечеј, 7. Јула - М. Драшковића бб

Улична расвета РТС 17

337 28352

2288002

33

Нови Бечеј, Боре Главашког- 7. Јула бб

Улична расвета РТС 12

337 28387

31231922

34

Нови Бечеј, Паве Сударски бб

Улична расвета РТС 27

337 27194

1269360

35

Нови Бечеј, A. Перића- Б. Радичевића бб

Улична расвета РТС 11

337 28395

1560255

36

Нови Бечеј, 1. Маја- Марка Орешковића
бб

Улична расвета РТС 19

337 28409

7042027

ЈР

ЈР

ЈР

3,680 kW

20750054663

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

37

Нови Бечеј, Милошев пут- Слободана
Перића бб

Улична расвета РТС 10

337 28506

218410

38

Нови Бечеј, Милошев пут- П. Кочића бб

Улична расвета стубна ТС 45

337 28433

2212342

39

Нови Бечеј, Пролетерска бб

Улична расвета РТС 9

337 28468

750912

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР
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ЈР

ЈР
40

Нови Бечеј, Светозара Кромпића бб

Улична расвета РТС 36

337 34980

2175872

41

Нови Бечеј, Вашарска- Ђ. Ђаковића бб

Улична расвета РТС 8

337 28484

7865013

42

Нови Бечеј, Н. Н. бб

Улична расвета РТС 25

337 28476

2110762

43

Нови Бечеј, Арачка- Светозара
Марковића

Улична расвета РТС 18

337 28158

127750

44

Нови Бечеј, Н. Н. бб

Улична расвета код преводнице

337 28565

2355795

45

Кумане, Маршала Тита бб

Улична расвета М.Т. Машинска
радион.

326 32637

29448117

46

Кумане, Бориса Кидрича бб

Улична расвета РТС 6

326 28958

2113354

47

Кумане, М. Гупца- Војвођанска бб

Улична расвета РТС 15

326 29180

6119326

48

Кумане, Н. Н. Бб

Улична расвета РТС 2

326 28915

622038

49

Кумане, Љ. Одаџић- Светозара Чолића
бб

Улична расвета РТС 7

326 29113

1183487

50

Кумане, Партизанска бб

Улична расвета РТС 5

326 29091

2357391

51

Кумане, Иве Лоле Рибара бб

Улична расвета РТС 4

326 29105

1241963

52

Кумане, Светозара Чолића- Стевице
Јовановића бб

Улична расвета РТС 13

326 28702

3570939

53

Кумане, ЈНА- М. Ковачева бб

Улична расвета РТС 12

326 29172

6079629

54

Кумане, Жарка Туринског- 7. Јула бб

Улична расвета РТС 3

326 28699

2353681

55

Кумане, 7. Јула бб

Улична расвета РТС 16

326 22925

56

Кумане, Железничка бб

Улична расвета РТС 8

326 28761

1014787

57

Кумане, Љ. Одаџић- Жарка Туринског
бб

Улична расвета РТС 1

326 28672

1443803

58

Бочар, Војвођанска бб

Улична расвета РТС 4

309 30126

6129453

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

17,250 kW

276123

ЈР

ЈР

ЈР
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ЈР

59
60
61
62

Бочар, Н. Н. Бб (ПартизанскаВојвођанска)

Улична расвета РТС 8

309 30118

2218119

Бочар, Југословенска бб

Бочар, Кикиндски пут бб

Улична расвета РТС 7

8017046

Бочар, Н. Н. Бб (ПартизанскаЈугословенска)

Улична расвета РТС 1

309 30150

Улична расвета РТС 6

309 30177

7792012

2317928

63

Бочар, Светозара Милетића бб

65

Бочар, Н. Н. Бб

Улична расвета З. Јовина- Ж.
Зрењанина

66

Ново Милошево, Маршала Тита 105

Музејски простор

339 113190

67

Ново Милошево, Ђ. Јакшића бб

Улична расвета РТС 14

339 30577

1013916

68

Ново Милошево, Н. Н. бб

Улична расвета- Центар

339 31298

6104087

69

Ново Милошево, ЈНА бб

64

Бочар, Маршала Тита бб

70

Ново Милошево, Иве Лоле Рибара бб

72

Ново Милошево, Иве Лоле Рибара бб

73

Ново Милошево, Лазе Пајића бб

74

71

Ново Милошево, Иве Лоле Рибара бб

Улична расвета РТС 3

309 30100

Улична расвета РТС 2

Улична расвета РТС ЈНА- С.
Милетића

Улична расвета РТС 2 И.Л.Р.А.Попова

Улична расвета РТС 3 Д.СтанаћаИ.Л.Р.
Улична расвета РТС 16 И.Л.Р.Пионирска

309 29896

338997

309 29926

219246

309 30169

339 32979
339 30550
339 30410

7782971
11,040 kW

17,250 kW

20780116542

8105403
2353980
2308439

339 31697

6163818

Улична расвета РТС 15

339 30607

2355563

75

Ново Милошево, Лазе Пајића бб

Ново Милошево, Генерала Драпшина бб

Улична расвета РТС 11

339 30585

5964336

76

Ново Милошево, Васе Стајића бб

Улична расвета РТС 29

339 30631

562820

77

Ново Милошево, Н. Н. бб

Улична расвета РТС 8 Ђ.ЈовановаП.Плав.

339 30658

2357289

78

Ново Милошево, 1. Маја бб

Улична расвета РТС 9

339 30763

466446

79

Ново Милошево, Н. Н. Бб

Улична расвета РТС 5

339 30801

582787

80

Ново Милошево, Косовска бб

Улична расвета РТС 21

339 30593

1750840

81

Ново Милошево, Марка Орешковића бб

339 30992

3725056

82

Ново Милошево, Маршала Тита бб

Улична расвета РТС 22 М.О.Бр.Радиче.

339 30313

1566446

83

Ново Милошево, Братства Јединства бб

Улична расвета РТС 6 Ђ.Јованов.Бр.Јед.

339 30984

97241

84

Ново Милошево, Н. Н. бб

339 33398

8107415

Улична расвета РТС 4

Улична расвета РТС 23 М.Тита- М.
Ореш.

Улична расвета РТС 24 Б. Кидрича
бб
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339 30720

676493

ЈР
ЈР
ЈР
ЈР

ЈР
ЈР
ЈР

ЈР

ЈР

ЈР
ЈР

ЈР
ЈР

ЈР
ЈР

ЈР
ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР
ЈР

ЈР

Улична расвета РТС 7 Ј.Поп-Пут за
сушару

339 30968

722951

339 31018

3514521

Улична расвета РТС 30 Н. Насеље
Умчић

339 30364

3725031

Улична расвета РТС 1 Југослов.Партизан

339 30372

3123147

Ново Милошево, Н. Н. бб

Улична расвета код стадиона

339 30224

3517483

Ново Милошево, Бранка РадичевићаСоње Маринковић

Улична расвета РТС 12

339 122571

271818

85

Ново Милошево, Н. Н. бб

86

Ново Милошево, Железничка бб

87

Ново Милошево, Н. Н. бб

88

Ново Милошево, Југословенса бб

89
90
91

Ново Милошево, Новобечејски пут б.б.

Улична расвета РТС 26 Железн. Штрос.

Улична расвета, прерасподела јавне
расвете, Ново Милошево,
Новобечејски пут б.б. –Трафо
станица код Италтекса
Мотел ''Црвени'', обала Тисе

337 27607

17,25

93

Кумане, Маршала Тита 123

Пословне просторије ''2. Октобар''

326 32998

17,25

94

Ново Милошево, Трг Палих хероја бб

Стадион Ф.К. ''Војводина''

339 33118

17,25

95

Нови Бечеј, Трг Ослобођења бб

МРМ на фасади НЛБ банке Нови
Бечеј, Трг Ослобођења б.б.

3370118135

50 Показатељ
потрошње:
ниски напон
TG 44

96

Нови Бечеј, На Тиском кеју код
амфитеатра

МРМ на Тиском кеју код
амфитеатра, Нови Бечеј

3370118143

50 Показатељ
потрошње:
ниски напон
TG 44

97

Стубна трафостаница ЦТЦ 200,4 kV,
планирано у току 2016. године

МРМ на локацији Нови Виногради
насеље уз Тису код планиране
„Триангле“ у Новом Бечеју

планирано у
току 2016.
године

50 Показатељ
потрошње:
ниски напон
TG 44

99

Нови Бечеј, Радничка 80

Ново Милошево, Маршала Тита 105

Житни магазин (уговор 18-0133108-15 од 17.08.2015)

100

Ново Милошево, Маршала Тита 105

Пословни простор,
Ново Милошево Маршала Тита 105
(рачун музејски простор)

101

Нови Бечеј, Светозара Милетића 9

102

Нови Бечеј, Светозара Милетића 14

Стан, Нови Бечеј, Светозара
Милетића 9

Гараже, Нови Бечеј, Светозара
Милетића 14
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ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

ЈР

Нови Бечеј, Обала Тисе, код стадиона бб

98

ЈР

ЈР

3390140901

92

Пословни простор,
Нови Бечеј, Радничка 80

ЈР

337 126731

339 0133395

17,25
Показатељ
потрошње:
широка
потрошња
TG 56
43,47 kW
Показатељ
потрошње:
широка
потрошњA

3390113190

11,04

3370035219

17,25 - Широка
потрошња ТG 58

3370031523

17,25 - Широка
потрошња ТG 59

2527121
Стари: 2198585
нови: 2319856
1466333
стари: 94073
нови: 142003

стари : 94079

ЈР

ЈР

ВТ
НТ

ВТ
НТ

нови: 142004
стари
нови:
стари : 106510
нови: 106510
стари: 143077
нови:

стари

нови:
20780116542
2389304
3864619

ВТ
НТ

ВТ
НТ

ВТ
НТ

ВТ
НТ
ВТ
НТ

103

Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8

104

Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8

105

Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 11

106

Нови Бечеј, Маршала Тита 11

107

Нови Бечеј, Маршала Тита 11

108

Нови Бечеј, Маршала Тита 11

109

Нови Бечеј, Маршала Тита 11

110

Нови Бечеј, Маршала Тита 11

111

Нови Бечеј, Маршала Тита 11

112

Кумане, Народног хероја Одаџић
Љубице бб

113

Бочар, Маршала Тита 1,

114

Ново Милошево, Трг палих хероја бб

115

Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 76

116

Нови Бечеј, Светозара Марковића 1.

117
118

Нови Бечеј, Петефи Шандора 41.
Нови Бечеј, Трг ослобођења 2.

Скупштина општинеКанцеларије,
Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8
Скупштина општинеНови Бечеј,
Жарка Зрењанина 8

Пословни простор Скупштине
општинеНови Бечеј - Кухиња, Нови
Бечеј, Жарка Зрењанина 11

33731353

Пословни простор Скупштине
општинеНови Бечеј, Нови Бечеј,
Маршала Тита 11

Месна канцеларија Кумане, Кумане,
Народног хероја Одаџић Љубице бб
Месна канцеларија Бочар, Бочар,
Маршала Тита 1

Дом младих „Братство јединство“
Биоскоп „Војводина“ Нови Бечеј,
Нови Бечеј, Трг ослобођења 2.
Пословни простор Скупштине
општинеНови Бечеј,
Башаидски пут б.б.
“VTV Comnet”
ПИБ 108696732
Суботица

Нови Бечеј, Светозара Марковића 8

МЗ канцеларије

Нови Бечеј, Трг ослобођења ББ

Продавница

Месна заједница

Нови Бечеј, Вука Караџића 1

Сур кафе “Vienna”
ПИБ 106800849

127

Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 82

Бифе „Кум“
(Милан Тодоров)

129

Нови Бечеј, Трг ослобођења 2

128

130

Нови Бечеј, Пролетерска 1

Нови Бечеј, Иве Лоле Рибара 2

3260029199
3090029969

3371907830

Локал аутобуска станица (месна
заједница)

126

33732228

Кућа, Нови Бечеј, Светозара
Марковића 1.

Пословни простор Скупштине
општинеНови Бечеј, Нови Бечеј,
Јосифа Маринковића 76

Нови Бечеј, Вука Караџића 1

125

33727380

3390030500

121

Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 73

33727402

Месна канцеларија Ново Милошево,
Ново Милошево, Трг палих хероја бб

Нови Бечеј, Маршала Тита 8

124

66030

Пословни простор Скупштине
општинеНови Бечеј, Нови Бечеј,
Маршала Тита 11

120

123

3370035189

17,25 - Широка
потрошња ТG 62

3371835180

Нови Бечеј, Башаидски пут б.б.

Нови Бечеј, Светозара Марковића 8

7445650

Пословни простор Скупштине
општинеНови Бечеј, Нови Бечеј,
Маршала Тита 11
Пословни простор Скупштине
општинеНови Бечеј, Нови Бечеј,
Маршала Тита 11

ОУР „Салса“
ПИБ 106247369

Општина Нови Бечеј

„Соколац“ канцеларије

Простоје „Пава Сударски“
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3886479

17,25 - Широка
потрошња ТG 61

33727410

Пословни простор Скупштине
општинеНови Бечеј, Нови Бечеј,
Маршала Тита 11

17,25 - Широка
потрошња ТG 60

3370027950

Пословни простор Скупштине
општинеНови Бечеј, Нови Бечеј,
Маршала Тита 11

119

122

3370027968

3370028271

33727054
3370027640
33726856

17,25 - Широка
потрошња ТG
5/6
17,25 - Широка
потрошња ТG
5/6
17,25 - Широка
потрошња ТG
5/6

65343
65495
788755
350749

17,25 - Широка
потрошња ТG
5/6

6150922

17,25 - Широка
потрошња ТG 64

2908858

17,25 - Широка
потрошња ТG
5/6

5,75 - Широка
потрошња ТG 56
17,25 - Широка
потрошња ТG 58
17,25 - Широка
потрошња ТG 59
5,75- Широка
потрошња ТG
5/6
17,25 - Широка
потрошња ТG
11/6

17,25 - Широка
потрошња

17,25 - Широка
потрошња ТG
5/6

5052093

1579757
134372
10004223
7984010
5295128
2249420

17,25

66102

3370143377

17,25

65441

3370143334

17,25

3370143342
3370143385
3370143369
3370143326
3370143407
3370143318
3370143300

17,25

10661222

17,25

2934991

17,25

10661293

55748

5,75

10295798

17,25

3593707

17,25

17,25
5,75

ВТ
НТ
ВТ
НТ

ВТ
НТ
ВТ
НТ
ЈТ
ЈТ

ВТ
НТ
ВТ
НТ
ЈТ
ЈТ

5216358

3370143296

3370143350

ВТ
НТ

4354097

5040826

10894011

ЈТ
ВТ
НТ
ВТ
НТ

ЈТ
ЈТ
ЈТ

131

Ново Милошево, Маршала Тита 121

Сур кафе бар „Варта“ ПИБ
104158802

3390030917

11,04

2395375

133

Ново Милошево, Аркадија Попова 64

СЗТР Градина
ПИБ 105665642

3390034572

17,25

2357302

135

Ново Милошево, Маршала Тита 82

132

134

136
137
138
139

Ново Милошево, Маршала Тита 121

Сур кафе бар „Варта“ ПИБ
104158802

Ново Милошево, Маршала Тита 106

Пословни простор месне заједнице
Ново Милошево

Кумане, Народног хероја Одаџић
Љубице 49

МЗ Љубие Одаџић (Стара школа
прогнана лица)

Бочар, Југословенска ББ

Капела

Бочар, Трг ослобођења 7

Кумане, угао улица Маршала Тита и
Нар.хероја Љубице Одаџић

Општина Нови Бечеј

Месна заједница Бочар

Еко чесма

140

Ново Милошево, Маршала Тита 102/А

Месна заједница Ново Милошево

142

Ново Милошево, Петра Плавкића 33

Основна школа ДР Ђорђе Јоановић

144

Нови Бечеј, Кружни ток –потез Јатов

Јавна расвета

146

Кумане, бориса Кидрича

141

143

145

Ново Милошево, Маршала Тита 2

Ново Милошево, Петра Плавкића 33

Бочар, Просветна 6

147

Ново Милошево Бранка Радичевића 93

148

Нови Бечеј, Сточни трг

Општина Нови Бечеј

Основна школа ДР Ђорђе Јоановић
Привремени прикључак
Градилиште
Јавна расвета

3390030909

3390030895
3390141509
3260143286
3090143272
3090134001
3260143901
3390073276
3390145954
3390145970
3390145962
3370146961
3090148045
3260146170
3390146349
3370000803
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17,25

5,75

5942755

30624

5,75

7594792

5,75

14028945

11,04

30053140

17,25

10688621

17,25

317736

17,25

17,25

17,25

5,75

43,47

3775907

165617

337647

317730

30069848
30075984
30072009

337581

