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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца
Наручилац Висока техничка школа струковних студија Нови Сад, ул. Школска бр.1,
web: www.vtsns.edu.rs позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу
понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом.
2. Врста поступка
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
3. Предмет јавне набавке: добра
Набавка електричне енергије
4. Контакт:
Особа
за
контакт
Мирослав Ћираковић,
мастер
правник
e-mail:
cirakovic@vtsns.edu.rs
5. Подношење понуде


Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног позива на
Порталу јавних набавки дана 05.02.2018. године, последњег дана рока за давање
понуда најкасније до 10.00 часова, уколико последњи дан рока пада у суботу,
недељу или дан када се не ради рок се продужава на први радни дан, позив је

на порталу објављен 26.01.2018. године
Понуде се достављају лично или путем поште у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду ул. Школска бр.1, са
назнаком „ПОНУДА за Јавну набавку „Набавка електричне енергије - НЕ ОТВАРАТИ''.
На полеђини коверте назначити назив, адресу понуђача и контакт телефон и број
факса;


Ако је понуда поднета по истеку назначеног датума и сата, сматраће се
неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.



Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти начин као
и неблаговремена понуда.



По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју
понуду.
 Отварање понуда ће се обавити јавно последњег дана рока за доставу понуда
у Новом Саду, дана 05.02.2018. г. у просторијама Школе ул. Школска бр. 1 са
почетком у 12.00 часова.
 Присутни представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужан је да
комисији Наручиоца поднесе оверено и потписано пуномоћје за учешће у поступку
отварања понуда.
 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року. Уговор ће се
закључити са изабраним понуђечем са почетком трајања од 27.02.2018. године.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 01-8-2/2018 „Набавка
електричне енергије“, назив и ознака из општег речника набавке: 65310000 –
Електрична енергија и други извори енергије.
Набавка није обликована по партијама.

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ
Предмет поступка јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ 01-8-2/2018,
коју спроводи Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, представља
набавка електричне енергије (шифра из речника набавке - 65310000).
1) Врста и количина добара:
Предмет набавке представља набавка електричне енергија (закључење
уговора о потпуном снабдевању).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
купца (наручиоца), на местима примопредаје током снабдевања. Продавац (изабрани
понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).
2) Врста продаје:
Стална и гарантована.
3) Техничке карактеристике:
У складу са документом „Правила о раду тржишта електричне енергије“,.
4) Квалитет добара:
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима
рада преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног системаи
Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом.
5) Период испоруке:
Испорука електричне енергије се планира за период од једне године дана од
дана закључења уговора, сваким даном од 00:00 до 24:00 часова.
6) Место испоруке добара:
Место испоруке су сва мерна места купца Високе техничке школе струковних
студија у Новом Саду прикључена на дистрибутивни систем. Списак објеката Високе
техничке школе је представљен у прилогу:
а) Објекат 1 и 2 Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду ул.
Школска бр.1.
б) Објекат Високе техничке школе струковних студија Нови Сад, ул. Јована
Суботића бр.11.
7) Врста и количина добара:
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„Електрична енергија“, (закључење уговора о потпуном снабдевању), према
стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период од годину
дана од дана закључења уговора.
Продавац (изабрани понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје
купцу (наручиоцу).
Продавац на начин дефинисан Законом о енергетици и Уредбом о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом, издаје купцу рачун у складу са
условима дефинисаним моделом уговора.
8) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
У складу са одредбама докумената из тачке 4. овог поглавља конкурсне
документације тј. Правилима о раду преносног система и изменама и допунама
правила о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и
Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом.
Напомена! Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом
меморандуму, 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 чланом 141. став 5.
Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора о јавној
набавци са купцем (наручиоцем), 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,
в) Понуђач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145.
и 146. Закона о енергетици.
Р.
Бр.
1.
2.
3.
4.

Место испоруке
Нови Сад
Школска бр. 1
Нови Сад
Школска бр. 1
Нови Сад
Школска бр.1
Нови Сад,
Јована Суботића бр. 11

Број места
мерења и ЕД број
1410026023
4011259036
1410407856
4013459806

1410025809
4011259052

Одобрена
снага

Процењена количина за
2018. год.

17,25 kW

70 000 kWh

60 kW

50 000 kWh

Реактивна
енергија

30 000 kVArh

17,25 kW

5 000 kWh

У цену није урачуната акциза за активну утрошену ел. енергију која ће се фактурисати
по Закону уз испостављене рачуне.
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4. Услови за учешће у поступку јавне набавке и Упутство како се
доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом
75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15).
Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 17, 18, 19 и
20 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.86/15).
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако 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.
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова да оно 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 (не старија од два месеца од дана
отварања понуда).
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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 (не
старија од два месеца од дана отварања понуда)
Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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 (не
старија од два месеца од дана отварања понуда).
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе кад има седиште на њеној територији
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда).
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
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надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда).
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда).
4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако поседује Лиценцу Агенције
за енергетику Владе РС за снабдевање електричном енергијом на тржишту
електричне енергије и потврда исте Агенције да је та лиценца још увек важећа,
или адекватан документ уколико је таква дозвола предвиђена прописима државе
у којој је седиште Понуђача.
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче: важећа
Лиценца Агенције за енергетику Владе РС за снабдевање електричном
енергијом на тржишту електричне енергије и потврда исте Агенције да је та
лиценца још увек важећа, или адекватан документ уколико је таква дозвола
предвиђена прописима државе у којој је седиште Понуђача.
5) Услов: Да Понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче: Изјава коју
потписују понуђачи а која је саставни део тендерске документације.
6) Услов: Да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче: Изјава коју
потписују понуђачи а која је саставни део тендерске документације.
4.1 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 76. Закона о
јавним набавкама
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом
76. Закона о јавним набавкама.
Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је члановима 17-20
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним
финансијско-пословним капацитетом и да је Понуђач у периоду од једне године
пре објављивања позива за подношење понуда На Порталу јавних набавки,
обавио минимум једну трансакцију.
Финaснсијско-пословни капацитет:
Доказ: Потврда (Уверење) Оператора преносног система да је Понуђач активан
учесник на тржишту електричне енергије, односно, да је у било ком периоду из
претходне године, до дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, обавио минимум једну трансакцију.
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4.2 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. И 76. Закона о
јавним набавкама
Ред.бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Назив документа

Ко је издао
документ

Број и датум
издавања
документа

Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда,
односно извод из одговарајућег
регистра.
Уверење надлежног суда и надлежне
полицијске
управе
Министарства
унутрашњих послова да оно 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
Уверење
Пореске
управе
Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и
доприносе и, Уверење надележне
локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода
Лиценца Агенције за енергетику Владе
РС за снабдевање електричном
енергијом на тржишту електричне
енергије и потврда исте Агенције да је
та лиценца још увек важећа, или
адекватан документ уколико је таква
дозвола
предвиђена
прописима
државе у којој је седиште Понуђача.
Потписана изјава понуђача да поштује
обавезе које произлазе из важећих
прописа
о
заштити
на
раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине.

6.

Изјава понуђача да нема забрану
обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.

7.

Потврда
(Уверење)
Оператора
преносног система да је Понуђач
активан
учесник
на
тржишту
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електричне енергије, односно, да је у
било ком периоду из претходне
године до дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, обавио минимум једну
трансакцију.
Датум: ________________
Место. ________________

М.П.

______________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним
копијама, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа у року од пет дана. Понуђач није дужан да доставља доказе који
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је дужан да
наведе на којим се то интернет страницама налазе који докази.
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4.3 Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
Понуђач је дужан да достави доказе из тачке 4.2 под бројем 1, 4, 5, 6 и 7 а за остале доказе
даје изјаву која следи.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо
услове из чл. 75 и 76. (ставке 2 и 3 из тачке 4.2 тендерске документације) Закона о
јавним набавкама, а ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности „Набавка
електричне енергије, по захтеву Високе техничке школе струковних студија у Новом
Саду.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Понуда број: _____________________
Датум: __________________________

НАЗИВ
ПОНУЂАЧА:

Адреса:
Телефон____________________________,
Факс_____________________________________
e-mail
,
Овлашћено лице и функција:
Лице задужено за реализацију уговора:
Матични број:
Регистарски број:
Шифра делатности:

П И Б:

Текући рачун:

Носилац платног промета:

Потврђујемо да испуњавамо услове из захтева конкурсне документације (Тачка
4.2 ставке 2 и 3 ) УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ по члану 75 и
76 Закона о јавним набавкама )
2. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:___________________________________
3.ФУНКЦИЈА:____________________________________________________________
4. ПОТПИС:_____________________________________________________________
5.ДАТУМ: _______________________________________________________________
М.П.
_____________________________________
Потпис овлашћеног лица
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ ПОНУДУ
5.1 Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1.Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) – образац I
2.Подаци о подизвођачу – образац-IIа (попуњен, печатом оверен и потписан) и изјаву
понуђача о ангажовању подизвођача – образац-IIб (попуњен, печатом оверен и
потписан), уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу
3.Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (попуњен, печатом оверен и
потписан), уколико понуду подноси група понуђача – образац-IIв
4.Доказе о испуњености услова из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама, наведене
у упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона (део 4.2 у
конкурсној документацији тачке 1, 4, 5, 6 и7 и изјава за тачке 2 и 3.
5.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова и члана
75. и 76. Закона (образац 4.2 у конкурсној документацији).
6.Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац III у конкурсној
документацији)
7. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (образац IV у
конкурсној документацији)
8.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде (образац
V у конкурсној документацији)
9. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текст изјаве о независној понуди
(образац VI у конкурсној документацији)
10. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о поштовању прописа о
заштити животне средине, заштити на раду и запошљавању (образац VII у конкурсној
документацији).
11. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве понуђача да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (образац VIII у
конкурсној документацији).
5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Понуда се даје на српском језику попуњавањем Образаца датих у конкурсној
документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи
попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице
понуђача исте потписује и печатом оверава. Понуда се увезује јемствеником и печати.
5.3 Накнада за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
5.4 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. Понуда са варијантама није дозвољена
У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
5.4 Подизвођач
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној документацији) наведе назив и седиште
подизвођача;
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- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац IIа у
конкурсној документацији);
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Изјава понуђача о ангажовању
подизвођача" (образац IIб у конкурсној документацији)
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова (4.2 тачка 1, за тачку 4 за део
набавке који ће испунити преко подизвођача и изјаву за тачке 2 и 3)
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 као и проценат учешћа подизвођача у набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира
на број подизвођача.
5.5 Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној
документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати
Образац "Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац IIв у
конкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености услова ( 4.2 тачке 1, за
тачку 4 за део набавке који ће испунити преко подизвођача, за тачке 2 и 3 даје изјаву).
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о :
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор;
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4. Понуђачу који ће издати рачун;
5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
(опис послова).
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.
5.6 Посебни услови Наручиоца:
- уговор се закључује на период од једне године, односно до искоришћења износа који
је одређен одлуком о покретању поступка.
- начин, услови и рок плаћања: вирмански, у року од 8 дана од дана пријема исправно
сачињеног рачуна,
- рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда
5.7.Оцена понуда
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена. Избор најповољније
понуде се врши на основу најниже понуђене цене. Цена се даје у динарима.
Уколико два пунуђача буду имала исту цену, предност се даје понуђачу који
понуди дужи рок трајања понуде.
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Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана
од дана пријема писаног позива достави на увид оригинал или оверенe копијe
доказа из дела тачке 4.2 од 2-3 (изјава).
Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац
није одбио због битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су одговарајуће и испуњавају
посебне услове по захтеву наручиоца.
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 113 Закона о јавним набавкама, односно у случају из члана 112. став 2 Закона у
року од три дана од дана доношења одлуке о додели уговора.
5.8.Тражење додатних информација
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил cirakovic@vtsns.edu.rs или факсом на број: 021/4892515 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим
информацијама или појашњењима конкурсне документације.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
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. Закона.
5.9 Измена и допуна конкурсне документације
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручиоц може да измени
или да допуни конкурсну документацију. Измене или допуне, биће објављене на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Наручиоц ће, уколико наступе
услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење
понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за
отварање понуда сва права и обавезе Наручиоца и Понуђача преносе се на
продужени крајњи рок за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручиоц не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
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5.10 Измена и повлачење понуде
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, Понуђач може у року за подношење понуде да
допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је
пуноважно ако Наручиоц прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о
опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен у конкурсној
документацију и захтеву за подношење понуда.
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење
понуда.
5.11 Поверљивост података
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за
намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда,
нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која
не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и
пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као
поверљиви.
Наручиоц ће као поверљива третирати она документа која на себи имају исписану реч
"ПОВЕРЉИВО".
Наручиоц не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручиоц ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити
тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ",
уписати датум, време и потписати се.
Ако Понуђач у року који одреди Наручиоц не опозове поверљивост докумената,
Наручиоц ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручиоц ће чувати као пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
5.12 Додатна објашњења и исправке после отварања понуда
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
Понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се
понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручиоц ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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5.13.Заштита права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које
има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би
могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
е-mail cirakovic@vtsns.edu.rs, факсом на број: 021/4892-515, или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је пет 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 захтева из става 3. и 4.
члана 149. Закона, 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
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 наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати
таксу из члана 156. Закона у износу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену
радњу наручиоца.
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован..
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(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.
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.
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);
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 законом и другим прописом.
РОК ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда,
Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за
заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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Образац I
6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Понуда бр. _______од___________ за јавну набавку мале вредности (добра)
бр.01-8-2/2018 „Набавка електричне енергије“ за коју је објављен позив на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.vtsns.edu.rs. Дана
26.01.2018 .год.
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача
Адреса понуђача
Особа за контакт
Телефон
Телефаx
Електронска адреса понуђача
Број рачуна понуђача и назив
банке
Матични број понуђача
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ)
2) Понуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
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Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи__________________ динара
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом износи__________________ динара
Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
Рок важења понуде износи _____ ( _________________ ) дана од дана отварања понуда.
словима
Начин, услови и рок плаћања: месечно, на начин наведен на испостављеном рачуну.
Датум : ____________
М.П.
_________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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Образац IIа.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Адреса подизвођача
Овлашћено лице за потписивање
уговора
Особа за контакт
Телефон
Телефаx
Електронска пошта
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача

Датум

Печат понуђача

Потпис понуђача

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са
подизвођачем. Уз образац се достављају докази о испуњености услова подизвођача
из конкурсне документације (део 4.2 тачке 1, и 4 а за тачке 2 и 3 изјава). Уколико
понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за
сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Конкурсна документација

страна 19 од 30

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

Образац IIб.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Назив подизвођача

Позиције које изводи

% укупне вредности
набавке која се поверава
подизвођачу

1.

2.

3.

4.

5.

Датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

Напомена: % укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не може
бити већи од 50%.
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Образац IIв
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:
____________________________________
Адреса понуђача:
____________________________________
Матични број понуђача:
____________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
____________________________________
Име особе за контакт:
____________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):
________________________
Телефон/Факс:
________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
________________________

Датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац IIв „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Уз образац се
достављају докази о испуњености услова за сваког пониђача у заједничкој понуди из
конкурсне документације (део 4.2 тачке 1 и 4, а за тачке 2 и 3 изјава).
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Образац III

7.МОДЕЛ УГОВОРА
У Г О В О Р
О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у
НОВОМ САДУ, Школска бр.1
БРОЈ: 01-8-2/__-2018
ДАТУМ: ___________.2018. год.
На основу чл.112 и 113 Закона о јавним набавкама закључује се:
УГОВОР
О Јавној набавци мале вредности добара
„Набавка електричне енергије“
Закључен између:
1. ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, Школска бр. 1,
ПИБ: 100452579, мат.бр. 08081000, (у даљем тексту: Купац), коју заступа директор др
Бранко Савић, проф. са друге стране и

2. ________________________из_______________________
ПИБ______________,
мат.бр. ______________ (у даљем тексту: Снабдевач), с друге стране кога заступа
___________________ директор,
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: „Набавка електричне енергије“
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама, на основу позива за
подношење понуда у складу са Одлуком о покретању поступка број 01-8-2/1-2018 од
25.01.2018. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – Набавка
електричне енергије.
- да је Снабдевач доставио своју понуду број _______ од _____2018. године која се
налази у прилогу и саставни је део уговора;
- да понуда Снабдевача у потпуности одговора спецификацијама из конкурсне
документације које се налазе у прилогу и саставни су део уговора;
- да је Наручилац у складу са Законом, на основу понуде Снабдевача и Одлуке о
додели
уговора
број
01-8-2/__-2018
од
____.
2018.
године,
изабрао
Снабдевача_____________________из__________________________
за
набавку
електричне енергије.
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Члан 2.
Предмет уговора је Набавка електричне енергије одређене у спецификацији
понуде Снабдевача која је саставни део његове понуде.
Члан 3.
Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије наплаћује по
цени наведеној у понуди:
Предмет
набавке

Једини
ца
мере

Процењене
количине

Јединична цена без
ПДВа

Јединична цена са ПДВ

1

2

3

4

5

kWh

125.000

kVArh

30.000

Активна
енергија
Реактивна
енергија

УКУПНО: Без ПДВ-а

Са ПДВ-ом

У цену из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а нису
урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни
трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни
накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије. У цену нису урачунате ни
акцизе за активну утрошену ел. енергију.
Трошкове из овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз
примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за
приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за
одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''.
Средства за предметну јавну набавку су предвиђена на позицији 421211
финансијског планa Наручиоца.
Место испоруке
Члан 4.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем. 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 :
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја
Купца.
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- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 5.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње
електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора
преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144.
Закона о енергетици.
Снабдевач рачун доставља поштом.

Члан 6.
Уговор се закључује на период од 1 године. Уговорена цена ће се исплаћивати
месечно на основу стварне потрошње сагласно овом уговору.
Наручилац у случају прекорачења рока плаћања дугује Добављачу и износ
законске затезне камате.
Члан 7.
Снабдевач се обавезује да услугу из овог уговора врши у свему под условима
јавне набавке и прихваћене понуде по ценама израженим у динарима које ће важити
најмање једну годину од дана закључења уговора.
Члан 8.
Сва спорна питања решаваће се договором Наручиоца и Снабдевача.
Уколико се спор не може на овај начин решити уговора се стварна надлежност Суда у
Новом Саду.
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 за Купца, 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
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државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду
преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести
другу уговорну страну о почетку 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.
Члан 10.
Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или
обећати, било директно било индиректно, за себе или неку другу страну поклон или
повластицу које би биле или би могле бити протумачене као незаконита радња или
корупција.
Члан 11.
Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених
овлашћених представника уговорних страна у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2
(два) за НАРУЧИОЦА и 2 (два) за СНАБДЕВАЧА.
СНАБДЕВАЧ
________________________
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Образац IV
8. Структура цене

Предмет
набавке

1
Активна
енергија
Реактивна
енергија

Јединица Процењене
мере
количине

2

3

kWh

125.000

kVArh

30.000

Јединична цена без
ПДВа

Јединична цена са ПДВ

4

5

УКУПНО: Без ПДВ-а

Са ПДВ-ом

Упутство за попуњавање:
1. У колони 4 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;
2. У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
Датум:
__________

М.П.

Понуђач:
_____________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће попунити,
потписати и оверити печатом образац структуре цене.
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Образац V
9.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО динара:

Напомена: Исписује понуђач.

Место: ______________
Датум: ______________
М.П.
Потпис овлашћеног лица

Напомена: У образац трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења, а
остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Конкурсна документација

страна 27 од 30

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

Образац VI

10.ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом за пoдношење понуда Високе техничке школе струковних студија у
Новом Саду у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ (ДОБРА) бр.01-8-2/2018
„Набавка електричне енергије“,
понуђач
____________________________________________________________
изјављује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:______________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________

м.п.
Потпис овлашћеног лица
____________________________
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Образац VII
11. Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при
састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ (ДОБРА) бр.01-82/2018 „Набавка електричне енергије“, поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине.

Датум:______________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________

м.п.
Потпис овлашћеног лица
____________________________
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Образац VIII

12.Изјава понуђача да нема забрану обављања делатности
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у поступку
јавне набавке мале вредности ЈНМВ (ДОБРА) бр.01-8-2/2018 „Набавка електричне
енергије“

Датум:______________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________

м.п.
Потпис овлашћеног лица
____________________________
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