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На оснОву члана 32. и 61. ЗакОна о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника 0 Обавезним елементима
конкурсне дОкументације у пОступцима јавних набавки и начину дОказивања испуњености
услОва („Сл. гласник РС" брОј 86/15 и 41/19), Одлуке 0 пОкретању пОступка јавне набавке
брОј: 1-02-4042-24/19 Од 15.07.2019. гОдине и Решења 0 ОбразОвању кОмисије за јавну
набавку брОј: 1-02-4042-24/19-1 Од 15.07.2019. гОдине, припремљенаје:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у ОтвОренОм пОступку зајавну набавку дОбара - Електрична енергија
брОј 1-02-4042-24/19

Конкурсна документација садржи:
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВИОЈ НАБАВЦИ
I.
II.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ ИАБАВКЕ
IП. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШТiЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
IV.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОИУДУ
V.
Образац бр. 1 -ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац бр. 2МОДЕЛ УГОВОРА
Образац бр. 3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИЕЗАВИСНОЈ ПОИУДИ
Образац бр. 4 ОБРАЗАIЦ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПОИУЂАЧА
ИЗ ДРУГИХ ПРОПИСА
Образац бр. 5 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОИУДЕ
Образац бр. б ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
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~ опцгtи под•• О -rАВ~гОЗ нВАв~
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РегулатОрна агенција за електрОнске кОмуникације и пОштанеке услуге
Адрееа: ул. ПалмОтићева бр. 2, 11000 Бе0град
ПИБ 103986571;
Матични брОј: 17606590;

Интернет етраница наручи0ца: www.ratel.rs
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је дОбро — Електрична енергија
З. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спрОвОди у ОтвОренОм пОступку у складу са ЗакОнОм о
јавним набавкама и пОдзакОнским актима кОјима ее уређујујавне набавке.
ПОзив за пОднОшење понуда за предметну јавну набавку је Објављен на ПОрталу јавник
набавки, ПОрталу службеник гласила Републике Србије и база прОпиеа и на интернет

страници Наручи0ца www.ratel.rs.
4. Циљ поступка
ПОступакјавне набавке се спрОвОди ради закључења угОвОра 0јавнОј набавци.
5. Контакт
ДОдатне информације мОгу ее дОбити евакОг раднОг дана Од 10.00 д0 14.00 часОва,
кОнтакт ОсОба: Јасмина ПејакОвић, путем брОја факса 01 1/3232-537-или путем e-mail адреее

i asmina.pej akOvie@ratel.rs.
б. Рок у којем ћe наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку 0 дОдели угОвОра, наручилац ћe дОнети у рОку д0 25 (двадееетпет) дана Од дана
јавнОг Отварања пОнуда.

п поДАЦи о пrЕдМЕтУ аАвнЕ нА1АвкЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке брОј 1-02-4042-24/19 је дОбр0 —
електрична енергија; Назив и Ознака из Општег речника набавке: 09310000 — Електрична
енергиј а.
Спецификација и кОличина предмета јавне набавке дефинисане су у поглављу I1I
кОнкурсне документације.
2. Партије
Предметјавне набавке није ОбликОван п0 партијама.
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III ТЕХНИЧКЕ С`i1~ХјИдkИКАЦLWЕ И ICAPAKTEPИСТ
Предмет јавне набавке је набавка пОтпунОг снабдевања електричнОм енергијОм
РегулатОрне агенције за електрОнске комуникације и пОштанске услуге (у даљем тексту:
Наручилац).
УгОвОр 0 снабдевању електричнОм енергијОм се закључује данОм пОтписивања Од
стране Овлашћених лица угОвОрних страна, а ступа на снагу даном Очитавања стања брОјила
на местима примОпредаје.
УгОвОр 0 снабдевању електричнОм енергијОм се закључује на Одређен0 време, седам
дана у недељи, Од 00:00 д0 24:00 часОва, и траје најдуже д0 30.4.2020. гОдине, Очитавањем
стања брОјила на местима примОпредаје.
За места испОруке и примОпредаје пОд брОјем 1 и 2 угОвОр ступа на снагу Од дана
закључења, а за мест0 испОруке и примОпредаје пОд брОјем 3 п0 добијању ЕД брОја и
прикључења.
Јавна набавка електричне енергије се Обавља у складу са ЗакОнОм 0 јавним набавкама
(„Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ЗакОнОм („Службени гласник РС" бр.
145/14 и 95/18 - др. закОн, у даљем тексту: ЗакОн), УредбОм 0 услОвима испОруке и
снабдевања електричнОм енергијОм („Службени гласник РС" бр. 63/13 и 91/18, у даљем
тексту: Уредба), Тарифним системом за Обрачун електричне енергије за тарифне купце
(„Службени гласник РС" бр. 1/07, 31/07, 50/07, 81/07, 21/08, 109/09, 100/10 и 96/11, у даљем
тексту: Тарифни систем) и другим важећим пОдзакОнским актима.
Наручилац, ка0 тарифни купац, купује електричну енергију за сОпствене пОтребе.
КатегОрија Наручи0ца ка0 купцаје: пОтрОшња на нискОм напОну.
КОличина електричне енергије Одређиваће се на ОснОву Остварене пОтрОшње
Наручи0ца, на местима примОпредаје тОкОм периода снабдевања.
Снабдевање електричнОм енергијом мОра бити сталн0 и гарантОван0, у трајању Од
дана ступања на снагу угОвОра д0 30.4.2020. гОдине, сваким данОм, Од 00:00 д0 24:00 часОва.
ИспОручена електрична енергија кОјОм се снабдева Наручилац, мОра имати квалитет
прОписанОг напОна и фреквенције кОји су прОписани ЗакОнОм и УредбОм ка0 и Правилима 0
праћењу техничких и кОмерцијалних пОказатеља и регулисању квалитета испОруке и
снабдевања електричнОм енергијОм и прирОдним гасОм кОје је донела Агенција за енергетику
Републике Србије.
Снабдевач електричнОм енергијОм кОји закључи угОвОр са Наручи0цем 0 прОдаји
електричне енергије са потпуним снабдевањем, преузима балансну одгОвОрнОст за угОвОрена
места примОпредаје.
Електрична енергија мОра имати техничке карактеристике у складу са ОдлукОм о
давању сатласнОсти на измене и дОпуне правила 0 раду тржишта електричне енергије
(„Службени гласник РС", брОј 101/16).
Мест0 испОруке и примОпредаје електричне енергије су следећи Објекти кОје
Наручилац кОристи, ради Обављања свОје делатнОсти:
Мест0: Даљински управљана кОнтрОлн0 мерна станица Јабука, Катастарска
1)
Општина КО Јунчевићи, Катастарска парцела 294.
ЕД брОј: 5089101842.
КатегОрија: Ниски напОн.
ОдОбрена снага пОтрОшача: 11,04 kW.
Мест0: Даљински управљана кОнтрОлн0 мерна станица Станишинци,
2)
Катастарска Општина КО Станишинци, Катастарска парцела 963
ЕД брОј: 5092458409.
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КатегОрија: Писки напОн.
ОдОбрена снага пОтрОшача: 17,25 kW.
3)
Мест0: Даљински управљана кОнтрОлн0 мерна станица Мучибаба, Катастарска
Општина КО Мучибаба (Књажевац), Катастарска парцела 4855
КатегОрија: Писки напон.
ОдОбрена снага пОтрОшача: 17,25 kW.
ПапОмена: 0 ЕД брОју за лОкацију пОд брОјем 3 наручилац he обавестити Снабдевача
п0 дОбијању истОг.
Општи (заједнички) подаци за ДУКМС-ове
1.
ПрОцењенаједнОвремена снага пОтрОшача п0 лОкацији је Оквирн0 2 д0 4 kW.
2.

Очекивана прОсечна месечна пОтрОшња п0 лОкацији је 2.200 kWh, од чега

1.500kWh у вишем тарифнОм ставу и 700kWh у нижем тарифнОм ставу.
Очекивана прОсечна месечна пОтрОшња п0 лОкацији за станице брОј 1, 2 и 3 је 2.200

kWh, Од чега 1.500 kWh y вишем тарифнОм ставу и 700 kWh y нижем тарифнОм ставу
(укупн0 6.600 kWh, Од чега 4.500 kWh y вишем тарифнОм ставу и 2.100 kWh y нижем
тарифнОм ставу).
Очитавање електричне енергије се Обавља на месту примОпредаје свакОг првОг дана у
месецу.

Обрачунски пери0д пОчиње првОг календарскОг дана у месецу и траје д0 првОг

календарскОг дана у нареднОм месецу.
Снабдевач је дужан да пОсле свакОг ОбрачунскОг (месечнОг) пери0да изда Паручи0цу
рачун у складу са ЗакОнОм, УредбОм и УгОвОрОм.
Снабдевач је дужан да уз пОнуду дОстави изјаву на свОм мемОрандуму, пОтписану Од
стране ОдгОвОрнОг лица, кОјОм се Обавезује да he, укОлик0 му буде дОдељен угОвОр у
предметнОм пОступку јавне набавке, пОступити у складу са чланОм 299. став З. ЗакОна,
ОднОсн0 да ће Одмах п0 пОтписивању угОвОра 0 јавнОј набавци са Паручи0цем закључити:
а) УгОвОр 0 приступу систему са ОператОрОм система на кОји је Објекат крајњег купца
прикључен;
б) УгОвОр кОјим преузима балансну ОдгОвОрнОст за места примОпредаје крајњег купца.
За све шт0 није предвиђен0 Спецификацијом предмета набавке примењиваhе се
Одредбе ЗакОна, Уредбе, пОдзакОнскик аката и УгОвОра.
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IV цСЛОВИ ЗА УЧЕШТiЕ ц ПОСТцПКц Ј.АВИЕ ИАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕИQСТ УСЛОВА
Право на учешће у п0етупку предметне јавне набавке има понуђач који иепуњава

обавезне уелове за учеш$е у поетупкујавне набавке пропиеане чланом 75. Закона, и то:
Р. бр
1.

Уелови и докази о иепуњеноети услОва из члана 75. ЗЈН
Услов: Да је понуђач региетрован код надлежнОг Органа, Одноено упиеан у

одгОварајући региетар.
Доказ: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:Извод из региетра надлежнОг

органа - Агенције за привредне региетре, одноено извод из региетра надлежног

Привредног еуда;
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /.

2.

Услов: Да понуђач и његов законеки заетупник није Оеуђиван за неко Од
кривичних дела као члан организОване криминалне групе, да није оеуђиван за

кривична дела против привреде, кривична дела против животне ередине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дел0 преваре;
Докази: ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 1) ИзвОд из казнене евиденције, одн0ено уверење
оеновног еуда на чијем подручју ее налази еедиште домаћег правног лица, одноен0
еедиште предетавништва или Огранка етраног правног лица, којим ее потврђује да

правн0 лице није оеуђиван0 за кривична дела против привреде, кривична дела

против живОтне ередине, кривичн0 дело примања или давања мита, кривично дело
преваре; 2) Извод из казнене евиденције ПоеебнОг одељења за организовани
криминал Вишег еуда у Београду, којим ее потврђује да правно лице није

оеуђивано за неко од кривичних дела организованОг криминала; З) Извод из

казнене евиденције, одноено уверење надлежне полицијеке управе МУП-а, којим

ее пОтврђује да законеки заетупник понуђача није оеуђиван за кривична дела

против привреде, кривична дела против живОтне ередине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организОваног
криминала (зактев ее може поднети према меету рођења или према меету
пребивалишта законеког заетупника). Уколико понуђач има више законеких
заетупника дужан је да доетави доказ за еваког од њих.
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: ИзвОд из казнене евиденције, одноено
уверење надлежне полицијеке управе МУП-а, којим ее пОтврђује да није оеуђиван

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
оеуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против живОтне

З.

ередине, кривичн0 дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев
ее може поднети према меету рођења или према меету пребивалишта).;
НАПОМЕНА: Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
Услов: Даје измирио доепеле порезе, доприноее и другејавне дажбине у екладу еа
прОпиеима РС или етране државе ако има еедиште на њеној територији.
Докази: ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: А) Уверење ПОрееке управе
Миниетаретва финанеија Републике Србије (за порезе, дОприноее и друге јавне
дажбине) и Б) Уверење надлежне локалне еамоуправе - града/општине (за изворне
локалне јавне приходе), или В) Потврде надлежног органа да ее понуђач налази у
поетупку приватизације.
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4.

5.

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: А) Уверење ПОреске управе Министарства финансија
Републике Србије (за пОрезе, дОприн0ее и друге јавне дажбине) и Б) Уверење
надлежне лОкалне еам0управе - града/Општине (за извОрне лОкалне јавне прихОде).
(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)
Услов: Да понуђач има важећу дОзвОлу за тргОвину електричнОм енергијОм на
тржишту електричне енергије.
Доказ: Лиценца за снабдевање електричнОм енергијОм, издата Од Агенције за
енергетику Републике Србије и ПОтврда агенције даје та лиценцајОш увек важећа;.
Услов: Да је пОштОва0 Обавезе кОје пр0изилазе из важећих прОпиеа 0 заштити на
раду, запОшљавању и услОвима рада, заштити живОтне ередине, ка0 и да нема
забрану Обављања делатнОсти кОјаје на снази у време пОднОшења пОнуде;
Доказ: Образац изјаве 0 пОштОвању прОписа (пОтпиеан) - Образац бр. 4

Остала дОкумента и Обраеци кОји се дОстављају уз пОнуду:
1. Образац понуде (пОпуњен, пОтписан),
2. Образац изјаве 0 независнОј пОнуди (пОпуњен и пОтписан)
3. МОдел угОвОра (пОпуњен и пОтпиеан)
4. Образац етруктуре цене (пОпуњени пОтписан)
5. Образац трОшкОва припреме пОнуда (пОпуњен и пОтписан) -уколикоје понуђач имао
трошкове припремаtаа понуде
6. СпОразум кОјим ее пОнуђачи из групе међусОбн0 и према наручи0цу Обавезују на
извршењејавне набавке - укОлик0 пОнуду пОднОси група пОнуђача.
1) ПОнуђач је дужан да за подизвођаче достави дОказе 0 испуњен0ети Обавезних
услОва из члана 75. етав 1. тач 1) д0 4) ЗакОна 0 јавним набавкама. ПОред наведеник доказа о
испуњенОсти Обавезних услОва, пОнуђач је дужан да за пОдизвОђаче дОстави пОпуњен и
пОтпиеан Образац Изјаве 0 пОштОвању Обавеза кОје пр0излазе из других прОписа (Образац
бр. 4).
2) Сваки понуђач из групе понуђача мОра да испуни Обавезне услОве из члана 75.
став 1. тач. 1) д0 4) ЗакОна 0 јавним набавкама. УслОв из члана 75. став 1. тачка 5) ЗакОна
дужан је да испуни пОнуђач из групе пОнуђача кОјем је поверен0 извршење дела набавке за кОји
је не0пхОдна испуњенОст тОг услОва. Поред наведених дОказа 0 испуњенОсти Обавезних
услОва, сваки Од пОнуђача из групе пОнуђача је дужан да д0етави пОпуњен, пОтписан и
оверен Образац Изјаве 0 пОштовању Обавеза кОје пр0излазе из других прОпиеа ка0 и да нема
забрану Обављања делатн0ети кОја је на снази у време пОдОшења пОнуда (Образац бр, 4).
3) ПОнуђач није дужан да дОставља дОказе кОји су јавн0 дОступни на интернет
страницама надлежних Органа(нпр. уколик0 је уписан у Регистар пОнуђача кОд Агенције за
привредне регистре), али је у Обавези да у пОнуди наведе кОји су т0 дОкази и на кОјим
интернет страницама надлежник Органа ее Ови дОкази мОгу прОверити.
4) Уколик0 је дОказ о испуњености уелОва електрОнски дОкумент, пОнуђач дОставља

кОпију електрОнскОг дОкумента у писанОм Облику, у екладу са закОнОм кОјим се уређује
електрОнски дОкумент.
5) Ак0 пОнуђач има седиште у другОј држави, наручилац мОже да прОвери да ли су
дОкументи кОјима понуђач дОказује испуњенОст тражених услОва издати Од етране
надлежник Органа те државе.
6) Ак0 пОнуђач није мОга0 да прибави тражена дОкумента у рОку за пОднОшење
пОнуде, збОг тОга шт0 она д0 тренутка пОдношења пОнуде нису мОгла бити издата п0
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прОпиеима државе у кОјОј понуђач има еедиште и укОлик0 уз пОнуду прилОжи ОдгОварајући
дОказ за т0, наручилац ћe дОзвОлити пОнуђачу да накнадн0 д0етави тражена дОкумента у
примеренОм рОку.
7) Ак0 се у држави у кОјОј пОнуђач има еедиште не издају дОкази из члана 77. ЗакОна
0 јавним набавкама, пОнуђач мОже, умест0 дОказа, прилОжити евОју пиеану изјаву, дату пОд
кривичном и материјалнОм ОдговОрнОшћу Оверену пред судеким или управним ОрганОм,
јавним бележникОм или другим надлежним ОрганОм те државе.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о iезику на коiем понуда треба да буде састављена
ПОнуда треба бити састављена на српскОм језику. УкОлик0 пОнуда садржи дОкумент на
странОм језику, Обавезн0 је уз дОкумент дОставити и превОд на српски језик, Оверен Од
стране судскОг тумача. УкОлик0 приликОм прегледа и Оцене пОнуда, наручилац утврди да би

де0 пОнуде требал0 да буде преведен на српски језик, Одредиће пОнуђачу примерен рок у

кОме је дужан да изврши превОд тОг дела пОнуде.
2. Начин подношења понуде

ПОнуђач пОнуду пОднОси непОсредн0 или путем пОште у затвОренОј кОверти или кутији,
затвОрену на начин да се приликОм Отварања пОнуда мОже са сигурнОшћу утврдити да се
први пут Отвара.
На пОлеђини кОверте или на кутији навести назив и адресу пОнуђача.

У случају да пОнуду пОднОси група пОнуђача, на кОверти или кутији је пОтребн0

назначити да се ради 0 групи пОнуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкОј

пОнуди.

ПОнуду дОставити на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

11103 Београд

улица Палмотиliева број 2
- Писарница са назнакОм
„Понуда за јавну набавку добара — Електрична енергија, број 1-02-4042-24/19 - НЕ
ОТВАРАТИ.

ПОнуда се сматра благОвременОм укОлик0 је примљена Од стране наручи0ца најкасније
02.09.2019. гОдине д0 10,00 часОва, у писарници наручи0ца.
Наручилац ћe, п0 пријему Одређене пОнуде, на кОверти, ОднОсн0 кутији у кОјОј се пОнуда
налази, Обележити време њенОг пријема, евиденци0ни брОј и датум пОнуде.
ПОнуда кОју наручилац није прими0 у рОку ОдређенОм за пОднОшење пОнуда, ОднОсн0
кОја је примљена п0 истеку дана и сата д0 кОјег се мОгу пОнуде пОднОсити, сматраће се
неблагОвременОм. Наручилац ћe, накОн ОкОнчања пОступка Отварања пОнуда,

неблагОвремену пОнуду вратити не0твОрену пОнуђачу, са назнакОм да је пОднета

неблагОвремен0. ПОжељн0 је да сва дОкумента, дОстављена уз пОнуду буду пОвезана тракОм
и запечаћена, так0 да се не мОгу накнадн0 убацивати, Одстрањивати или замењивати
пОјединачни листОви, ОднОсн0 прилОзи, а да се видн0 не Оштете листОви .
Јавн0 Отварање пОнуда Одржаће се 02.09.2019. гОдине у 10,30 часОва, у радним
прОстОријама РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге,
Бе0град, ул. ПалмОтићева бр. 2.
Отварање пОнуда је јавн0 и мОже присуствОвати свак0 заинтересОван0 лице. У пОступку

Отварања пОнуда мОгу активн0 учествОвати сам0 Овлашћени представници пОнуђача. Пре
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пОчетка п0етупкајавнОг Отварања пОнуда, предетавници пОнуђача, кОји ћe приеуетвОвати
п0етупку Отварања пОнуда, дужни су да наручи0цу предају Овлашћење, на ОснОву кОјег ће
дОказати Овлашћење за учешће у п0етупкујавнОг Отварања пОнуда.
З. Понуда са варијантама
ПОднОшење пОнуде еа варијантама није дОзвОљен0.
4) Измена, допуна и опозив понуде
У рОку за пОднОшење пОнуде пОнуђач мОже да измени, дОпуни или ОпОзОве свОју пОнуду,

укОлик0 је пОнуду преда0. Измена, дОпуна и ОпОзив пОнуде ее врши пиеменим путем, у
затвОренОј кОверти еа јаенОм назнакОм ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ,
препОрученОм пОшиљкОм или личн0 на адрееу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
улица Палмотићева број 2, Београд
- Писарница "ИЗМЕНА/ДОПУИА/ОПОЗИВ Понуде за јавну набавку добара — бр. 1-02-404224/19"
- ИЕ ОТВАРАТИ5) Учествовање v заiедничкоi понуди или као подизвођач
ПОнуђач мОже да пОднесе сам0 једну пОнуду. ПОнуђач кОји је еам0еталн0 пОдне0 пОнуду
не мОже истОвремен0 да учеетвује у заједничкОј пОнуди или ка0 пОдизвОђач, нити ист0 лице
мОже учеетвОвати у више заједничкик пОнуда. У пОнуди (Обрасцу пОнуде), пОнуђач навОди
на кОји начин пОдн0еи пОнуду, ОднОсн0 да ли пОднОси пОнуду сам0еталн0 или ка0 заједничку
пОнуду или пОдн0еи пОнуду са пОдизвОђачем.
б) Понуда са подизвођачем
ПОнуђач кОји пОднОси пОнуду еа пОдизвОђачем дужан је да: - у Обрасцу пОнуде наведе

Опште пОдатке 0 пОдизвОђачу, прОценат Од укупне вредн0ети набавке кОји ћe извршити
пОдизвОђач (кОји не мОже бити већи Од 50% Од укупне вредн0ети јавне набавке), ка0 и де0
предмета набавке кОји ћe извршити прек0 пОдизвОђача.
За пОдизвОђача д0етави дОказе 0 иепуњенОсти Обавезних услОва из члана 75. етав 1. тач.
1, 2 и 4 ЗакОна, на начин предвиђен у делу пОд IV у кОнкурснОј дОкументацији.

УкОлик0 угОвОр 0 јавнОј набавци буде закључен између наручи0ца и пОнуђача кОји
пОдн0еи пОнуду са пОдизв0ђачем, тај пОдизвОђач ћe бити наведен и у угОвОру 0 јавнОј
набавци.
ПОнуђач у пОтпунОсти ОдгОвара наручи0цу за извршење угОвОрене набавке, без Обзира
на брОј пОдизвОђача. ПОнуђач је дужан да наручи0цу, на његОв захтев, ОмОгући приступ кОд
пОдизвОђача, ради утврђивања иепуњен0ети тражених уелОва.
ДОбављач не мОже ангажОвати ка0 пОдизвОђача лице кОје није наве0 у пОнуди, у
супрОтнОм, наручилац ћe реализОвати средетв0 Обезбеђења и раскинути угОвОр, Оеим ак0 би

раскидОм угОвОра наручилац претрпе0 знатну штету. У ОвОм елучају наручилац ће
Обавестити Организацију надлежну за заштиту кОнкуренције. ДОбављач мОже ангажОвати ка0
пОдизвОђача лице кОје није наве0 у пОнуди, ак0 је на етрани пОдизвОђача накОн пОднОшења
пОнуде наетала трајнија нееп0е0бнОст плаћања, ак0 т0 лице иепуњава еве уелОве Одређене за
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пОдизвођача и уколик0 дОбије претходну сагласност наручи0ца. Уколик0 пОнуђач достави
пОнуду са пОдизвођачем, наручилац не предвиђа мОгућност пренОса дОспелих пОтраживања
директно пОдизвођачу, за де0 набавке која се извршава прек0 тОг пОдизвођача.
7) Заiедничка понуда

Уколик0 пОнуду пОднОси група пОнуђача, у обрасцу пОнуде навести опште пОдатке о

свакОм учеснику из групе пОнуђача.
За сваког учесника у групи понуђача дОставити дОказе о испуњенОсти Обавезних услова
из члана 75. став 1. тач. 1, 2 и 4 Закона, на начин предвиђен у делу под IV у кОнкурсној
документациј и.
Обрасци из конкурсне документације, у случају пОдношења заједничке пОнуде, се
пОтписују на начин предвиђен кОнкурснОм документацијОм.
Понуђачи из групе понуђача ОдгОварају неограничен0 сОлидарно према наручи0цу.

Група понуђачаје дужна да у пОнуди дОстави спОразум кОјим се понуђачи из групе

међусОбно и према наручиоцу Обавезују на извршење јавне набавке и који обавезн0 садржи
пОдатке о: 1) члану групе који ћe бити носилац пОсла, Односно који ћe поднети пОнуду и кОји
ће заступати групу пОнуђача пред наручиоцем; 2) опис пОслОва сваког од понуђача из групе
понуђача у извршењу уговОра. Споразумом се уређују и друга питања, ка0 нпр. назив
понуђача кОји ћe у име групе понуђача доставити средств0 обезбеђења, пОнуђача кОји ћe
издати рачун и рачун на који ћe бити извршен0 плаћање.
Задруга може поднети понуду самОсталн0, 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 0 јавнОј набавци неограничено сОлидарн0 одгОварају задругари.
8) Начин плаћања
Плаћање се врши на месечном нивоу, најкасније у року Од осам дана од дана пријема
фактуре (рачуна) за плаћање.
ПОнуђачи у Обрасцу пОнуде и МОделу уговора Обавезно уписују рОк плаћања.
УкОлик0 се пОнуде услОви лОшији Од наведених (у смислу рока плаћања), понуда ћe бити
Одбиј ена.

РОк плаћања фактуре/рачуна се рачуна Од дана службеног пријема прек0 писарнице

Наручи0ца, кОја садржи прецизне инструкције за плаћање, сагласно Закону 0 енергетици и
важећим пОдзакОнским актима као и Уговору између Снабдевача и Наручиоца.
Рок плаћања фактуре/рачуна не може бити краћи Од Осам дана, нити дужи Од 45 дана од
дана службеног пријема фактуре/рачуна у складу са ЗакОнОм 0 рОковима измирења новчаних
Обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15 и
11 зп 7).
Плаћање се врши уплатОм на рачун пОнуђача.
Уколико се понуде услови лОшији од наведеник пОнуда ћe бити одбијена.
9) Цена
Понуђач је дужан да наведе цене искаже у динарима.
Сви евентуални попусти на цену мОрају бити укључени у укупну цену.
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У Обрасцу структуре цена, Она мОра бити исказана појединачн0, према Обрачунским
елементима кОји су приказани у Табели, са и без ПДВ.
ПОнуђене цене исказане у Обрасцу пОнуде и Обрасцу структуре цена су фиксне д0 краја
реализације УгОвОра.
ПОнуђена цена мОра бити исказана без трОшкОва услуге приступа и кОришћења
преноснОг и дистрибутивнОг система ка0 и накнаде за пОдстицај ОИЕ.
Ак0 је у пОнуди исказана неу0бичајен0 ниска цена, наручилац ћe пОступити у складу са
чланом 92. Закона, ОднОсн0 тражиће Образложење свих њених саставних делОва кОје сматра

мерОдавним.
10)

Средства финансиiског обезбеђења

ПОнуђач се Обавезује да приликОм закључења угОвОра дОстави меницу у висини Од 10°/о
Од вреднОсти угОвОра (без ПДВ), меничн0 Овлашћење и картОн депОнОваних пОтписа ка0
средств0 финансијскОг Обезбеђења са рОкОм важења најмање пет дана дуже Од дана истека
рОка за извршење угОвОра.
Наручилац има прав0 да реализује средств0 финансијскОг Обезбеђења у случају да

предметна услуга не буде реализОвана на начин предвиђен услОвима из кОнкурсне
дОкументације и угОвОра.

11)

Заштита документације и података

— Наручилац је дужан да чува ка0 пОверљиве све пОдатке 0 пОнуђачима садржане у

пОнуди кОји су пОсебним прОписОм утврђени ка0 пОверљиви и кОјеје ка0 такве пОнуђач
Означи0 у пОнуди.
— Свака страница пОнуде кОја садржи пОдатке кОји су пОверљиви за пОнуђача треба да у
гОрњем деснОм углу садржи Ознаку „ПОВЕРЈbИВО", у складу са ЗакОнОм.
— Наручилац је дужан да Одбије давање инфОрмације кОја би значила пОвреду
пОверљивОсти пОдатака дОбијених у пОнуди и да чува ка0 пОслОвну тајну имена пОнуђача и
пОднОсилаца пријава, ка0 и пОднете пОнуде, д0 истека рОка предвиђенОг за Отварање пОнуда.
— He1ie се сматрати пОверљивОм цена и Остали пОдаци из пОнуде кОји су Од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање пОнуде.
12)

Додатне информације и појашњења конкурсне документације

ДОдатне инфОрмације или пОјашњења у вези са припремањем пОнуде заинтересОван0
лице мОже тражити писаним путем, ОднОсн0 путем пОште, електрОнске пОште или факсОм.
Наручилац ће у рОку Од три дана Од дана пријема захтева за дОдатн0 Објашњење,
ОдгОвОр Објавити на ПОрталујавних набавки и на свОјОј интернет страници.
Захтев за дОдатне информације или пОјашњења треба упутити на адресу:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

11000 Београд

Палмотиliева бр 2
- Писарница " Објашњења — јавна набавка добара — број 1-02-4042-42/19"
Тражење дОдатних инфОрмација и пОјашњења пОнуђач мОже дОставити и путем e-mail

адресе jasmina.pejakOvic@ratel.rs или путем факса 011/3232-537
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13)

Додатна објашњења, контроле и допуштене исправке

Наручилац може да зактева Од пОнуђача дОдатна објашњења кОја ће му пОм0liи при
прегледу, вредновању и упОређивању пОнуда, а мОже да врши и контролу (увид) кОд
понуђача однОсн0 његОвОг подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дОзволи или пОнуди прОмену у садржини пОнуде,
укључујући промену цене, а посебн0 не може да захтева, дозволи или понуди такву прОмену
кОја би неприхватљиву пОнуду учинила прихватљивОм.
Наручилац може, уз сагласнОст пОнуђача, да изврши исправке рачунских грешака

у0ченик приликОм разматрања понуде п0 ОкончанОм пОступку Отварања пОнуда.
14)

Поштовање обавеза понуђача из других прописа

Понуђач је дужан да при састављању свОје пОнуде наведе да је пОштОва0 Обавезе кОје
пр0изилазе 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.
Као дОказ о пОштовању наведених Обавеза, пОнуђач попуњава и потписује Изјаву дату
под материјалнОм и кривичнОм ОдгОвОрношliу (Образац бр. 4)
15)
Додатна обiашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
пон_уђача, односно његовог подизвођача

Наручилац мОже приликОм стручне Оцене пОнуда да захтева Од понуђача дОдатна

Објашњења која ћe му пОм0ћи при прегледу, вреднОвању и упоређивању понуда, а мОже да
врши и кОнтролу (увид) код понуђача, однОсно његОвОг пОдизвОђача.
Уколико наручилац Оцени да су потребна дОдатна Објашњења или је потребн0 извршити

контролу (увид) код понуђача, ОднОсно његОвОг пОдизвођача, наручилац ћe пОнуђачу
Оставити примерени рок да поступи по пОзиву наручи0ца, односн0 да ОмОгући наручиоцу

кОнтролу (увид) кОд пОнуђача, као и код његовОг подизвОђача.
Наручилац ће уз сагласнОст пОнуђача, извршити исправке рачунских грешака у0чених
приликом разматрања пОнуде п0 Окончаном поступку Отварања пОнуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

УкОлик0 се пОнуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ћe његОву
понуду одбити као неприхватљиву.

Коришliење патента и одговорност за повреду заштиFiених права
16)
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, ка0 и ОдговОрнОст за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, снОси понуђач.
17)
Негативне референце
Наручилац може одбити пОнуду укОлик0 пОседује дОказ да је понуђач у претхОдне три
гОдине пре Објављивања пОзива за пОднОшење понуда у пОступку јавне набавке:
1) поступао супротн0 забрани из чл. 23. и 25. ЗакОна ојавним набавкама;
2) учини0 пОвреду кОнкуренције;
3) дОстави0 неистините пОдатке у пОнуди или без Оправданик разлОга одбио да закључи
угОвОр 0јавној набавци, након што мује уговОр дОдељен;
4) одби0 да дОстави дОказе и средства Обезбеђења на шта се у понуди Обавеза0.
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Паручилац мОже Одбити пОнуду укОлик0 пОседује дОказ кОји пОтврђује да пОнуђач није
испуњава0 свОје Обавезе по раније закљученим угОвОрима 0 јавним набавкама кОји су се
ОднОсили на исти предмет набавке, за пери0д од претхОдне три гОдине, пре Објављивања
пОзива за пОднОшење пОнуда.
ДОказ мОже бити:
1) правОснажна судска Одлука или кОначна Одлука другог надлежнОг Органа;
2) исправа о реализОванОм средству Обезбеђења испуњења Обавеза у пОступку јавне
набавке или испуњења угОвОрник обавеза;
3) исправа 0 наплаћенОј угОвОрнОј казни;
4) рекламације потрОшача, ОднОсн0 кОрисника, ак0 нису ОтклОњене у угОвОренОм рОку;
5) извештај надзОрнОг Органа 0 изведеним радОвима кОји нису у складу са прОјектОм,

ОднОсн0 угОвОрОм;
6) изјава 0 раскиду угОвОра збОг неиспуњења битник елемената угОвОра дата на начин и
пОд условима предвиђеним закОнОм којим се уређују Облигаци0ни ОднОси;
7) дОказ 0 ангажОвању на извршењу угОвОра 0 јавнОј набавци лица кОја нису Означена у
пОнуди ка0 подизвођачи, ОднОсно чланОви групе понуђача;
8) други ОдгОварајући дОказ примерен предмету јавне набавке, кОји се Односи на
испуњење Обавеза у ранијим пОступцимајавне набавке или п0 раније закљученим угОвОрима
0 јавним набавкама.
Паручилац мОже Одбити пОнуду ак0 пОседује правОснажну судску Одлуку или кОначну
Одлуку другОг надлежног Органа, кОје се ОднОсе на пОступак кОји је спрОве0, или угОвОр кОји
је закључи0 и други наручилац, ак0је предметјавне набавке истоврстан
18)

Рок за закључење уговора

Паручилац ће угОвОр о јавнОј набавци дОставити пОнуђачу кОјем је угОвОр дОдељен у
року од 8 (осам) дана Од дана прОтека рОка за пОднОшење захтева за заштиту права.
ПОнуђач кОме је угОвОр дОдељен у Обавези је да дОстави наручи0цу пОтписане примерке
угОвора у рОку Од 3 (три) дана Од дана пријема угОвора.
У случају да је пОднета сам0 једна пОнуда, наручилац мОже закључити угОвОр пре истека
рОка за пОднОшење захтева за заштиту права, у складу са чланОм 112. став 2. тачка 5) ЗакОна.

19)

Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права мОже да пОднесе пОнуђач, ОднОсно свак0 заинтересОван0 лице
кОје има интерес за дОделу угОвОра у кОнкретнОм пОступку јавне набавке и кОји је претрпе0
или би мОга0 да претрпи штету збОг пОступања наручи0ца прОтивн0 Одредбама ЗакОна.
Захтев за заштиту права пОднОси се наручи0цу, а кОпија се истОвремен0 дОставља
РепубличкОј кОмисији за заштиту права у пОступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка кОмисија).

Захтев за заштиту права се дОставља наручи0цу непОсредн0 (личн0), електрОнскОм
пОштОм на e-mai1: jasmina.pejakOvic@ratel.rsl факсОм на брОј: 011/3232-537 или препОрученОм
пОшиљкОм са повратницОм на адресу наручиоца: РегулатОрна агенција за електрОнске
кОмуникације и пОштанске услуге, улица ПалмОтићева брОј 2, 11103 Бе0град, Писарница.
Захтев за заштиту права се може пОднети у тОку целОг поступка јавне набавке, прОтив
сваке радње наручиоца, Осим укОлик0 ЗакОнОм није другачије Одређен0. О пОднетОм захтеву

за заштиту права наручилац Обавештава све учеснике у пОступку јавне набавке,
Објављивањем обавештења 0 пОднетОм захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручи0ца, најкасније у рОку Од два дана Од дана пријема зактева.
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Уколик0 ее захтевОм за заштиту права оепОрава врета поетупка, садржина позива за
пОднОшење понуда или конкурене документације, захтев ћe ее сматрати благовременим
укОлик0 је примљен Од етране наручи0ца најкасније 7 дана пре истека рока за поднОшење
пОнуда, без обзира на начин достављања и уколик0 је подн0еилац захтева у екладу са чл. 63.
ст. 2. Закона указа0 наручиоцу на евентуалне недОстатке и неправилноети, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права кОјим ее оепоравају радње које наручилац предузме пре истека
рОка за поднОшење понуда, а накОн иетека рОка из претхОднОг етава, сматраће се
благОвременим укОлик0 је поднет најкаеније до иетека рока за пОдношење понуда.
ПОеле доношења одлуке о додели угОвОра из чл. 108. Закона или одлуке 0 Обустави
поетупка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
дана Од дана Објављивања Одлуке на Порталу ј авних набавки.
Зактевом за заштиту права не могу ее оспОравати радње наручи0ца предузете у п0етупку
јавне набавке ак0 су подноеиоцу захтева били или могли бити пОзнати разлОзи за његов0
поднОшење пре иетека рОка за пОднОшење понуда, а пОдносилац захтева га није поднео пре
иетека тог рока.
Ако је у истОм п0етупку јавне набавке понов0 поднет захтев за заштиту права Од стране
истог подноеиоца захтева, у том захтеву се не могу Оепоравати радње наручи0ца за кОје је
пОдносилац захтева знао или мога0 знати приликом поднОшења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручи0ца у пОступку јавне
набавке у екладу еа одредбама чл. 150. Закона.
Зактев за заштиту права мора да садржи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

назив и адрееу подносиоца зактева и лице за кОнтакт;
назив и адресу наручиоца;
податке ојавној набавци којаје предмет захтева, одноено о одлуци наручи0ца;
повреде прописа којима ее уређује поступакјавне набавке;
чињенице и доказе којима ее повреде доказују;
потврду о уплати такее из чл. 156. Закона;
потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у екладу еа Упутством о уплати такее за
подношење зактева за заштиту права Републичке комисије, објављенОм на сајту Републичке
комисије, у емислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) ЗакОна, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона која еадржи еледеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ 0 извршенОј уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, Одноен0 налОг за пренос ередстава реализован, ка0 и
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у ОдгОварајући извОд
евиденционОг рачуна достављеног од етране Министаретва финансија — Управе за трезор и
на тај начин дОдатно прОвери чињеницу да ли је налог за преное реализОван.
(3) износ такее из чл. 156. Закона чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на брОј : 97 1-02-4042-4/ 19;
(7) еврха: ЗЗП, РАТЕЛ, јавна набавка бр. 1-02-4042-24/19;
(8) корисник: Буцет Републике Србије;
(9) назив уплати0ца, Одноено назив подносиоца зактева за заштиту права за кОјег је
извршена уплата такее;
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(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 0 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 буцетских средстава, кОрисници
средстава Организација за Обавезн0 сОцијалн0 Осигурање и други кОрисници јавних
средстава), или
4. ПОтврда издата Од стране НарОдне банке Србије, кОја садржи све елементе из пОтврде 0
извршенОј уплати таксе из тачке 1, за пОднОси0це зактева за заштиту права (банке и други
субјекти) кОји имају Отворен рачун кОд НарОдне банке Србије у складу са ЗакОнОм и другим

прОписОм.
ПОступак заштите права пОнуђача регулисан је Одредбама чл. 148. - 159. ЗакОна.
20)

Критеријум за доделу уговора

У складу са чланОм 85. ЗакОна, критеријум за Оцењивање пОнуда је „најнижа пОнуђена

цена", при чему ћe се сабрати цене п0 једнОм kWh Активне енергије у вишем ставу на
нискОм напОну кОја се множи са укупнОм прОјектОванОм кОличином пОтрОшње Активне
енергије у вишем ставу на нискОм напОну и цене п0 једнОм kWh Активне енергије у нижем
ставу на нискОм напОну кОја се мнОжи са укупном прОјектОваном кОличинОм пОтрОшње
Активне енергије у нижем ставу на нискОм напОну.
Елементи критеријума, односно начин, на основу којих 1ie наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
УкОлик0 две или више пОнуда имају исту најнижу укупну пОнуђену цену (збир цена
активне енергије у вишем и нижем ставу на нискОм напОну кОје су претхОдн0 помнОжене са
прОјектОванОм пОтрОшњом), ка0 најпОвОљнија биhе изабрана пОнуда онОг пОнуђача који је
понуди0 нижу цену активне енергије у вишем ставу на нискОм напОну.
УкОлик0 две или више пОнуда имају исту најнижу укупну пОнуђену цену (збир цена
активне енергије у вишем и нижем ставу на нискОм напОну које су претходно пОмнОжене са
пројектОванОм пОтрОшњОм) и исту цену активне енергије у вишем ставу на ниском напОну,
као најпОвољнија биhе изабрана пОнуда ОнОг пОнуђача кОји има пОвОљније услове плаћања (у
смислу рОка плаhања).
21)

Важност понуде

РОк важења пОнуде за не сме бити краhи Од 30 дана Од дана Отварања понуда.

У случају да пОнуђач наведе краhи рОк важења пОнуде, пОнуда се Одбија ка0
неприхватљива.
22)

Обавештење понуђачу о vпотреби печата

Обавештавају се понуђачи да приликОм сачињавања пОнуда нису Обавезни да
упОтребљавају печат.
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(Образац 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОнуда бр.
Од
Електрична енергија, бр. 1-02-4042-42/19

гОдине, за јавну набавку дОбара -

1) општи подАци о поиУЂА цУ:
НАЗИВ
АДРЕСА / СЕДИШТЕ
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ
ОПШТИНА
ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС
Е-MAIL
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
ВРСТА ПРАВНОГ ЛИЦА

микр0

мал0

ОБВЕЗНИК ПДВ-а

средње велик0
(заокружити)
не
да
(заокружити)

физичк0 лице

БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ОВЛАШТzЕНО
ЗА
ЛИЦЕ
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
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2) ПОНУДУПОДНОСИ:

А) сАмостАлно
s) сА подизвоЂАчЕм
в) кАо зАЈЕдничку понуду
Напомена:
- Заокружиrпи начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3) ПОIlАцИ О ПОПИЗВОТiА УУ:

НАЗИВ
АДРЕСА / СЕДИШТЕ
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ
ОПШТИНА
ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС
Е-MAIL
ЛИЦЕ ЗА kOHTAkT
МАТИЧНИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
ВРСТА ПРАВНОГ ЛИЦА

микр0

мал0

средње
да

ОБВЕЗНИК ПДВ-а

велик0

физичко лице

(заокружити)

не

(заокружити)

БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ЗА
ОВЛАШТiЕНО
ЛИЦЕ
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ПРОЦЕНАТ

УКУПНЕ

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ
TiE ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

(не већи од 50%)

- ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
TzE
КОЈИ
ПОДИЗВОЂАЧ

ИЗВРШИТИ

Иапомена:
- Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.
- Уколико има више подизвођача, потребно је да се образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УцЕСНИКУ УЗАЈЕДИИцКОЈПОИУДИ:

НАЗИВ
АДРЕСА / СЕДИШТЕ
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ
ОПШТИНА
ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС
Е-MAIL
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
МАТИЧНИ БРОЈ
IТIИФРА ДЕЛАТНОСТИ

ПИБ
ВРСТА ПРАВНОГ ЛИЦА

микро

мало

ОБВЕЗНИК ПДВ-а

средње

велико

физичко лице

(заокружити)

да

не

(заокружити)

БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ЗА
ОВЛАШЋЕНО
ЛИЦЕ
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
Напомека:
- Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.
- Уколико има више учесника у заједничкој понуди, потребно је да се образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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• Понуђена цена

1

2

3

Категорија
потрошње

Обрачунск Јединица
и елементи мере

На ниском
напону

Активна
енергија

4

5

Дневни
тарифни
став

б

7

Пројектован
е укупне
Динара за
количене за
јединицу мере
уговорени
без ПДВ
период за
све станице

kWh

виши

4.500 kWh

kWh

нижи

2.100 kWh

Стопа
ПДВ

8

9

Динара за
јединицу
мере са
ПДВ

10

Укупна
Укупна цена
цена са
без ПДВ
*
ПДВ
56
5*8

Укупна понуђена цена која се добија сабирањем укупне цене за виши и нижи
тарифни став

НАПОМЕНА: Понуђена цена мора бити исказана без трошкова услуге приступа и
коришћења преносног и дистрибутивног система као и накнаде за подстицај ОИЕ.

Иачин плаћања:
Плаhање се врши на месечнОм нив0у, најкасније у року од
Од дана пријема фактуре (рачуна) за плаћање.
Рок важења понуде:

дана

дана (не краћи од 30)

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
- Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
суу обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, могу се определити да образац понуде потписују
сви понуђачи из групе понуђача или један понуђач у име групе, који мора бити одређен
Споразумом понуђача из групе понуђача, из чл. 81. ст. 4. 3акона.
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Образац 2
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен у Београду, дана _._.2019. године, између:
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ, са
седиштем у Бе0граду, улица Палмотићева број 2, коју заступа директор др Владица Тинтор.
ПИБ: 103986571; матични број: 17606590; рачун бр: 840-963627-41; шифра делатнОсти:
84.13; обвезник ПДВ: не; (у даљем тексту: Наручилац)
И

, улица

са седиштем у
; кога заступа
; матични број
ПИБ
; шифра делатности

бр.

код
; број рачуна
; (у даљем тексту: Снабдевач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговОраје набавка потпунОг снабдевања Наручиоца електричном енергијом.
УговОр ступа на снагу даном Очитавања стања бројила на местима примопредаје из
члана 2. овог уговора.
УгОвор се закључује на Одређено време, седам дана у недељи, од 00:00 до 24:00
часова, најдуже до 30.4.2020. године, очитавањем стања бројила на местима примОпредаје из
члана 2. ОвОг угОвОра.
Спецификација предмета набавке и Понуда Снабдевача број 1-02-4042-24/19-_ од
__.2019. гОдине (у даљем тексту: Понуда), (напомена: број попуњава Наручилац), су
саставни део уговора.
МЕСТО ПРИМОПРЕДАЈЕ
Члан 2.
Мест0 испОруке и примопредаје електричне енергије су следећи објекти које
Наручилац користи, ради обављања своје делатности:
1) Место: Даљински управљана контрОлно мерна станица Јабука, КО Јунчевићи,
Катастарска парцела 294, ЕД брОј: 5089101842, КатегОрија: Ниски напон, ОдОбрена снага
потрошача: 11,04 kW;
2) Место: Даљински управљана кОнтролн0 мерна станица Станишинци, КО
Станишинци, Катастарска парцела 963, ЕД број: 5092458409, Категорија: Ниски напон,
Одобрена снага потрошача: 17,25 kW.
3) Место: Даљински управљана кОнтролн0 мерна станица Мучибаба, Катастарска
општина КО Мучибаба (Књажевац), Катастарска парцела 4855, КатегОрија: Ниски напон,
Одобрена снага потрошача: 17,25 kW.
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ЦЕНА
Члан З.
Цена електричне енергије је утврђена на ОснОву ПОнуде:
КатегОри

ја
пОтрОшњ
е

Јединиц

елементи

а мере

тарифн
и став

kWh

виши

kWh

нижи

На
нискОм

напОну

Дневни

Обрачунски

Активна енергија

Динара за

јединицу
мере без
ПДВ

Динара за

СтОпа
ПДВ

јединицу
мере са
ПДВ

Члан 4.
Цена из члана 3, за јединицу мере без ПДВ, мОра да укључи све пОрезе, таксе, намете
и Остале надОкнаде изузев пОреза на дОдату вреднОст или других директних пОреза.
У цени из члана 3, нису исказани трОшкОви услуге приступа и кОришhења пренОснОг
и дистрибутивнОг система, накнаде за пОдстицај пОвлашhених пр0извОђача ел. енергије ка0 и
акциза на ел. енергију, кОји ћe се плаhати сагласн0 ЗакОну 0 енергетици („Службени гласник
РС" бр. 145/14 и 95/18 - др. закОн, у даљем тексту: ЗакОн) и пОдзакОнским актима и ЗакОну 0
акцизама („Службени гласник РС" бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04,
46/05, 101/05 - др. закОн, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12 - Одлука, 76/12 Одлука, 93/12, 119/12, 8/13, 47/13, 4/14, 68/14 - др. закОн, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15,
5/16, 5/16II и 7/17 - усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. изн., 18/18 - усклађени
дин. изн., 30/18 и 4/19 - усклађени дин. изн.).
ОБРАЧУИ И НАЧИН ПЛАТiАЊА
Члан 5.
Снабдевач је у Обавези да на местима испОруке изврши Очитавање електричне
енергије, првОг календарскОг дана у месецу за претхОдни месец.
У случају да угОвОрне стране нису сагласне Ок0 кОличне прОдате, ОднОсн0 преузете
енергије, ка0 валидан пОдатак кОристиће се пОдатак ОператОра система, и дати дОкумент биhе
саставни де0 рачуна.

Обрачунски пери0д пОчиње првОг календарскОг дана у месецу и траје д0 првОг
календарскОг дана у нареднОм месецу.
Члан б.
Снабдевач је дужан да рачун 0 утрОшенОј електричнОј енергији дОстави пОштОм на
Писарницу Наручи0ца.
На испОстављени рачун Наручилац има прав0 пригОвОра у рОку Од Осам дана Од дана
приј ема.
Снабдевачје дужан да на пригОвОр ОдгОвОри у рОку Од Осам дана Од дана пријема.
Наручилац ћe извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, п0 писменим
инструкцијама назначеним на самОм рачуну, са пОзивОм на брОј рачуна кОји се плаћа.
Сматраће се да је Наручилац измири0 Обавезу када Снабдевачу уплати на рачун
укупан изнОс цене за преузету електричну енергију.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs

Страна 23 од 32

РОК ПЛАТiАЊА
Члан 7.
Наручилац ее Обавезује да плаћање изврши у рОку и на следећи начин:
Плаћање ее врши на мееечнОм нив0у, најкаеније у рОку Од _ дана Од дана пријема
фактуре (рачуна) за плаћање.
УкОлик0 Наручилац не изврши плаћање у року и на начин из става 1. ОвОг члана,
дужан је да Изврши0цу плати законеку затезну камату, за сваки дан закашњења у виеини
прОписанОј ЗакОном 0 затезнОј камати („Службени глаеник РС", брОј 119/12).
ТрОшкови опОмене и други трОшкОви везани за Обрачун затезне камате, падају на
терет Снабдевача.
КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧИЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 8.
Снабдевач се Обавезује да Наручи0цу, за места кОја су у ставу 1. члана 2. овОг угОвора,

наведена пОд брОјем 1 и 2 стави на располагање електричну енергију у периоду Од дана
етупања на снагу уговора д0 30.4.2020. гОдине, без престанка, еваким данОм, Од 00:00 д0
24:00 часа, а за мест0 која су у етаву 1. члана 2. ОвОг угОвОра, наведен0 под брОјем 3 етави на
распОлагање електричну енергију Од дОстављања ЕД брОја Од стране Наручи0ца и
прикључења д0 30.4.2020. гОдине
КОличина енергије је једнака стварн0 испОрученОј кОличини електричне енергије за
обрачунеки период, на местима примОпредаје тОкОм пери0да снабдевања, а највише д0
утрОшка средстава из ФинанеијскОг плана Наручиоца.
Снабдевач се Обавезује да Наручи0цу стави на распОлагање електричну енергију од

места пријема Наручи0ца, кОја су прикључена на дистрибутивни систем, према
Спецификацији предмета набавке којаје саетавни де0 ОвОг угОвОра.

Члан 9.
Квалитет електричне енергије кОју Снабдевач етавља на раепОлагање Наручи0цу мОра

да буде у границама пропиеаним ЗаконОм, Уредбом 0 услОвима испОруке и снабдевања

електричнОм енергијОм („Службени гласник РС" бр. 63/13 и 91/18, у даљем тексту: Уредба),
Правилима о праћењу техничких и кОмерцијалних пОказатеља и регулисању квалитета
испОруке и снабдевања електричном енергијом и природним гае0м и Овим УгОвОрОм.
Члан 10.
Снабдевач ее обавезује да испОручи електричну енергију у складу еа ЗакОнОм,
УредбОм и у екладу сасвим важећим закОнским и пОдзакОнским прОпиеима кОји регулишу
иепоруку електричне енергије.
Члан 11.
Снабдевач је дужан да накОн закључења УговОра, а пре Отпочињања снабдевања
закључи и Наручиоцу дОстави:

- УгОвор 0 приступу систему са ОператорОм сиетема за конзумна пОдручја купца
наведена у конкурснОј дОкумеднтацији;
- УгОвОр којим преузима балансну одгОвОрнОст за места примопредаје Наручи0ца.
Копије угОвора из преткОднОг става, продавац је дужан д0етавити Наручиоцу пре

пОчетка испОруке.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs

Страна 24 од 32

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Снабдевач се Обавезује да приликОм закључења угОвОра д0етави меницу у изнОсу Од
1 О% Од вредн0ети угОвОра, меничн0 Овлашћење и картОн депОнОваних пОтпиеа ка0 средств0
финанеијекОг Обезбеђења са рОкОм важења најмање 5 дана дуже Од дана истека рОка за
извршење угОвОра.
Наручилац има прав0 да реализује ередетв0 финанеијскОг Обезбеђења из предхОднОг
етава у елучају да предмет не буде реализОван на начин предвиђен Овим угОвОрОм.
ОДГОВОРИОСТ У СЛУЧАЈУ НЕИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА И ПРИВРЕМЕИЕ
ОБУСТАВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 13.
У елучају да Наручилац не измирује свОје Обавезе плаћања за обрачунату електричну
енергију, на начин и у рОкОвима предвиђен Овим угОвОрОм, Снабдевач је у Обавези да га
упОзОри пиеаним путем да ће му Обуетавити иепОруку електричне енергије у случају да у
ОетављенОм рОку Од 15 дана Од дана д0етављања ОпОмене не измири свОје Обавезе.
Ак0 и п0еле ОетављенОг рОка, Наручилац не измири евОје Обавезе, Снабдевач има
прав0 да Обустави даље енабдевање електричне енергије и у тОм елучају Наручилац ен0еи
пуну ОдгОвОрн0ет и еве штетне п0еледице.
Члан 14.

Наручи0цу ее мОже Ограничити или Обуставити електрична енергија еам0 пОд
уелОвОм и на начин предвиђен ЗакОнОм и УредбОм.
ВИША СИЛА
Члан 15.
Снабдевач и Наручилац неће енОсити ОдгОвОрнОст за неиепуњење свОјих Обавеза у
елучају више еиле, ОднОсн0 дОгађаја наеталим незавиен0 Од вОље угОвОрних стана ка0 шт0 су
рат, прирОдне непОгОде, акти Органа влаети и други дОгађаји на кОје не мОгу утицати.
ПреетанкОм више еиле наетављају се и угОвОрене Обавезе.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 16.
Снабдевач је дужан да чува и штити еве пОдатке и сазнања који му буду стављени на
раепОлагање или д0 кОјих дОђе приликОм реализације ОвОг угОвОра.
Наведени пОдаци и сазнања имају карактер пОслОвне тајне и Снабдевач се у складу еа
тим има ОднОсити према њима.
У елучају прекОрачења Ове Одредбе Снабдевач ћe снОсити еву штету у складу са
закОнеким Одредбама.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 17.
Снабдевач је дужан, без Одлагања, а најкасније у рОку Од пет дана Од дана настанка
прОмене у бил0 кОјем Од пОдатака прОпиеаних чланОвима 75. и 76. ЗакОна 0 јавним набавкама
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(„Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 0 тОј прОмени пиемен0 Обавести
Наручи0ца и дОкументовати је на прОписан начин.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 18.
Свака угОвОрна етрана мОже раекинути Овај УгОвОр укОлик0 ее друга страна не
придржава Одредаба уговОра.
УгОвОрне етране еу сагласне да Овај УгОвор престаје да важи и спОразумОм угОвОрних
страна, ка0 и једн0етраним Отказом Од етране Наручи0ца, дОстављањем пиеане изјаве 0
раекиду угОвОра и са отказним рОком од 30 дана.
Сву штету кОја настане раскидОм ОвОг УгОвОра, снОси Она угОвОрна страна, кОја је
скривила раскид угОвОра.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Све евентуалне спОрОве кОји настану из, или пОвОдОм ОвОг угОвОра, угОвОрне стране
решаваће спОразумно.
УкОлик0 епорОви између Наручи0ца и Снабдевача не буду решени спОразумно,
решаваће ее пред Привредним судОм у Бе0граду.
За све шт0 није предвиђен0 Овим УгОвОрОм примењиваће се Одредбе ЗакОна, ЗакОна 0
Облигаци0ним ОднОсима и другим прОпиеима кОји регулишу Ову материју.
Члан 20.
Овај угОвОр се закључује данОм пОтписивања од стране Овлаш$ених лица угОвОрник
страна, а ступа на енагу данОм Очитавања стања брОјила на местима примОпредаје из члана 2.
ОвОг угОвОра.
УгОвОр се закључује на Одређен0 време, седам дана у недељи, Од 00:00 д0 24:00
чае0ва, најдуже д0 30.4.2020. гОдине, Очитавањем стања брОјила на местима примОпредаје из
члана 2. ОвОг угОвОра.
ПОред услОва из члана 18, угОвОр преетаје да важи и у следећим случајевима:
1) искључења Објекта са система;
2) престанкОм Наручи0ца ка0 правног лица укОлик0 нема правне еледбенике;
3) утОшкОм средстава предвиђених у ФинансијскОм плану Наручи0ца.
У елучају искључења са сиетема на једнОм мернОм меету, уговОр преетаје да важи
еам0 за то мерн0 мест0.
Наручилац и Снабдевач дужни су да накОн пОтпиеивања угОвОра, именују лица кОја ћe
бити Овлашћена за размену инфОрмација и предузимања пОтребник активнОсти за
извршавање ОвОг угОвОра.
Члан 21.
У случају једн0етранОг раскида угОвОра збОг неиспуњења Обавезе друге угОворне
стране, уговОрна страна кОја намерава да раекине угОвОр ће другој етрани дОставити у
писанОј фОрми Обавештење 0 разлОзима за раскид угОвОра и Оставити накнадни примерени
рОк Од 15 дана за иепуњење Обавеза.
УкОлик0 друга страна не испуни Обавезу ни у рОку из претхОднОг става, угОвОр 1ie се
ематрати раскинутим.
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Члан 22.
Овај УгОвор сачињен је у шест истОветних примерка, Од кОјих свака угОвОрна страна
задржава п0 три примерка.
ЗА СИАБДЕВАЧА

ЗА ИАРУЧИОЦА

đр Владица Тинтор

НАПОМЕНА: Моđел уговопа понvђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
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Образац 3

У складу са чл. 26. Закона, понуђач
дај е:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСПОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара — Електрична енергија, бр. 1-02-4042-24/19, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУ'FiAЧ

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
- Образац мора бити попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ћe 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 поступкујавне набавке у смислу 3акона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
Tpajamu до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) 3акона.
- Уколико понудv подноси група понуђача, образац мора бити попуњен u потписан од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
- Уколико образац потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребноје доставити и овлашћење за потписивање.
- Умножити овај образац у потребном броју примерака за сваког понуђача из групе
понуђача.
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Образац 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
ИЗ ДРУГИХ ПРОПИСА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач
ИЗ

, поштовао обавезе које произилазе из важећик
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као
и да нема забрану обављања делатности којаје на снази у време подношења понуда.

ПОНУЂАЧ

(noinnuc овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
У случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача образац треба

фотокопирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача или подизвођача.
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Образац 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ПриликОм припремања пОнуде зајавну набавку дОбара - Електрична енергија, брОј 1-024042-24/19, ка0 пОнуђач:
(назив понуђача), из
има0 сам следеће трошкОве :

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА УРСД

УКУПАИ ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАIbА
ПОИУДЕ
СхОдн0 члану 88. став 2. ЗакОна, трОшкОве припреме и пОднОшења пОнуде снОси
искључив0 пОнуђач и не мОже тражити Од наручиоца накнаду трОшкОва.
Ак0 је пОступак јавне набавке Обустављен из разлога кОји су на страни наручи0ца,
наручилац је дужан да пОнуђачу надОкнади трошкОве израде узОрка или мОдела, ак0 су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручи0ца и трОшкОве прибављања средства
Обезбеђења, пОд услОвом даје пОнуђач тражи0 накнаду тих трОшкОва у свОјОј пОнуди.
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Образац 6
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕПА
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Остали зависни трошкови као што су трошкови радне снаге, администартивни
др. трошкови, исказани процентуално у односу наједан kWh Активне енергије
УПУТСТВО О НАЧИИУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА:
Образац структуре цена мора бити попуњен тако да се може проверити усклађеност
јединствених цена са трошковима.
У Обрасцу структуре цена морају бити приказане јединичне цене и основни елементи
структуре цене, са и без ПДВ.
Остали зависни трошкови као што су трошкови радне снаге, администартивни др.
трошкови, морају бити исказани процентуално у односу наједан kWh Активне енергије.
Јединичне цене Активне енергије на ниском напону из Табеле морају бити исте као и
јединичне цене Активне енергије на ниском напону исказане у Обрасцу понуде и Моделу

уговора.
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ПОтпие предеедника и чланОва кОмиеије
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