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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Средња школа: Пријепољска гимназија

Адреса: ул.4. децембар бр.3  тел.033/712-157 , факс 033/710-157  Пријепоље

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2104  је набавка добара - набавка електричне енергије. 

4. Контакт 

Лице за контакт- Иван Луковић, председник Комисије за јавну набавку

      Prijepoljskag@open.telekom.rs
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.1/2014 су добра:

- набавка електричне енергије ОРН 09310000
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 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуђач подноси понуду на српском језику.

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. 

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.

Понуду доставити на адресу: Пријепољска гимназија, Пријепоље , ул. 4.децембар бр.3 са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  –  добра-набавка електричне енергије, ЈН бр 1/2014 
-  НЕ  ОТВАРАТИ”. Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране 
наручиоца до 16.04.2014.године  до 11.30 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  наручулац  ће  понуђачу  предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,  односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.

   

Понуда мора да садржи:

- Понуда  се  припрема  на  обрасцима  који  су  саставни  део  Конкурсне 
документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. 

- Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица 
понуђача
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- Уколико  се  приликом  сачињавања  понуде  начини  грешка,  (у  писању  речи-
текста,  заокруживању  понуђених  опција,  уношењу  цифара  или  сл.),  понуђач 
може исту исправити уз параф и оверу печатом. 

- Понуђач  доставља следећу документацију (доказе и обрасце):

- -Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. ЗЈН, Изјава   
под кривичном и материјалном одговорности

- Модел уговора – 
- Образац структуре понуђене цене
- Образац трошкова припреме понуде
- Изјава о независној понуди

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На снову достављеног позива и конкурсне документације бр. ЈНМВ 01/2014 ја јавну набавку 
добара-електрична енергија, за потребе Пријепољске гимназије,Пријепоље, достављамо Вам 
следећу понуду

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Име особа за контакт:

Телефон, факс:

Е-mail адреса.

Број рачуна понуђача и назив банке:

Матични број понуђача:

ПИБ:

Лице овлашћено за потписивање уговора:

2.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка добра-електрична енергије за 
потребе Пријепољске гимназије
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Цена  без ПДВ-а________________________

Укупна цена  изражена у динара без ПДВ-а________________________

ПДВ______%

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом___________________

Услови плаћања: 20 дана по достављеном рачуну  Пријепољској гимназији, ул. 4. Децембар број 3 
за испоручену количину добара. Влута плаћања је 

Рок важења понуде ___________ дана од дана отварања понуде.

Датум:април 2014.године         МП Потпис овлашћеног лица

-------------------------------------------------
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
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

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда 

4. 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

5. Понуђач  је  дужан  да  при  састављању  понуде  изричито  наведе  да  је  поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,  запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Испуњеност услова утврђених конкурсном документацијом, понуђач мора да доказује 
писаном  изјавом  датом  под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном 
одговорношћу, сходно члану 77. Закона о јавним набавкама

Образац је следећи:
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На основу члана 77 .  став 4 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12), 
дајем следећу 

И З Ј А В У

Под   пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  у  циљу  доказа  о 
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности,  изјављујем :

- да  је  понуђач_______________________________________________регистрован  код 
надлежног органа уз обављање делатности која је предмет јавне набавке,

-  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

- Да му није  изречена мера забране  обављања делатности,  која  је  на  сназиу  време 
објављаивања односно слања позива за подношење понуда 

-   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

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набвке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Датум:______________________ 

                                                                                                             

                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица
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                                                                           М.П                                    _____________________

 Модел Уговора о 

 јавној набавци електричне енергије за  2014. годину 

Закључен дана ________________ 2014. године, између:

1. Пријепољске гимназије,Пријепоље, ул.4.децембар бр. 3, ПИБ 100808395, МАТ. БР. 
07341423, коју заступа директор Љубомир Шуљагић( у даљем тексту: Наручилац)      
и

2. __________________________________________________   (у  даљем  тексту  : 
Понуђач)

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије  за 2014.годину

Основ уговора :

Поступак јавне  набавке мале вредности електричне енергије  бр. 1/2014

Уговорне стране су се споразумеле следеће:

Члан 1.

Предмет  овог  уговора  је  набавка  електричне  енергије,  у  складу  са  спроведеним 
поступком јавне набавке мале вредности, бр.1/2014.

Члан 2.

Понуђач се обавезује  да у току године испоручује електричну енергију која је предмет 
набавке у количини и обиму које одреди Наручилац, а према техничкој спецификацији. 

Члан 3.

Да  електричну  енергију  испоручује    објектима   школске  зграде,  спортске  дворане  и 
котларнице Пријепољске гимназије.
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Члан 4.

Да   електрична  енергија  који  је  предмет  овог  уговора  буде  испоручена  по   ценама 
исказаним у понуди.

Члан 5.

Вредност уговора за набавку електричне енергије, према спроведеном поступку набавке 
износи_______________________ без ПДВ-а. 

Наручилац се обавезује :

Члан 6.

Да у року од  20 дана од  испоставе рачуна  изврши уплату рачуна.

Члан 7.

Уколико на тржишту  дође до повећања цене електричене енергије  који је предмет овог 
уговора, уговорена цена се може повећавати и ускладити са коефицијентима раста цена 
на мало у Републици Србији. Понуђач је дужан писаним путем пре испоруке обавестити 
Наручиоца о повећању цене.

У  цену  нису урачунати  трошкови  приступа,  и  коришћења  система  за  пренос  и 
дистрибуцију електричне енергије као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
ел. енергије, као ни накнаде пореза на додату вредност.

Члан 8.

У случају спора по овом уговору, надлежан је Трговински суд у Ужицу.

Члан 9. 

Уговор ступа на снагу почев од  дана потписивања истог  и закључује се на период од 
годину дана.
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Члан 10.

 Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем и  наручилац, ће  уколико  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.

Члан 11.

Овај  уговор  је  сачињен  у  два  истоветна  примерка,  од  којих  по  један  задржава  свака 
страна.

 НАРУЧИЛАЦ         ПОНУЂАЧ      

______________________ _____________________                     
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Објекат  Школска зграда Пријепољске гимназије

Број бројила 62246442

Категорија потрошње: широка потрошња

Тип бројила F4192

Одобрена снага: 17,25 kW

Година Потрошња Укупно 

ВТ МТ

2014 20 620 14 460 35 080

Објекат  Спортска дворана Пријепољске гимназије

Број бројила: 6020788

Категорија потрошње: широка потрошња

Tип бројила Т3CTRD

Oдобрена снага: 17,25 kW

Година Потрошња Укупно 

ВТ МТ

2014 15 951 7 329 23 280
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Објекат  Котларница Пријепољске гимназије

Број бројила: 15140

Категорија потрошње: потрошња на ниском напону

Tип бројила IEC

Одобрена снага: 100,00 kW

Година Потрошња Укупно 

ВТ МТ

2014 123 100 kWh 41 830 kWh 123 230 kWh
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред.бр Предмет набавке Количина Цена по 
јединици 
kWh без 
ПДВ-а

Укупан 
износ

Укупно са 
ПДВ-ом

1. Електрична енергија 

Виша тарифа

159 671 kWh

2. Електрична енергија

Нижа тарифа

63 619 kWh

Датум м.п. понуђач 

__________________ ____________________

РОК ТРАЈАЊА ПОНУДЕ: __________________________

Упуство понуђачима како да сачине понуду

1. Понуђач који доставља понуду у обавези је да у обрасцу понуде у колони : „цена 
по јединици“ искаже појединачне цене у динарима , без ПДВ-а, а затим у колони 
„Укупан  износ“  искаже укупан  износ  добијен множењем количине  и  цене  по 
јединици (без ПДВ-а) и на крају у колони  „Укупно + ПДВ“  искаже цену са ПДВ.

2. Понуђач је у обавези да се изјасни у вези понуђене цене и рока трајања понуде.

3. Понуђач је у обавези да, уколико дође до промена цене на тржишту, у складу са 
законском регулативом, обавести наручиоца.
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4. Понуђач је у обавези да попуни и потпише модел уговора као знак да прихвата 
услове из уговора и да га овери.

5. Критеријум за одређивање најповољније понуде је  најнижа понуђена  цена. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.  став 1. Закона,  понуђач ____________________  [навести  назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи 
у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН  ИЗНОС  ТРОШКОВА  ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова.

Ако  је  поступак  јавне  набавке  обустављен  из  разлога  који  су  на  страни  наручиоца,  
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у  складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
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У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у 
поступку јавне набавке електричне енергије , бр 1/2014, 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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