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На основу чл.32. и 61. Закона о јавним набавкама Сл.гласник РС бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон, чл.2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова Сл.гласник РС бр.29/2013, Одлуке о покретању јавне набавке
број 4 – 930/19 од 18.11.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку бр.4 – 1-930/19 од 18.11.2019.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У отвореном поступку за јавну набавку мале вредности добара-електрична енергија
за потребе Народног позоришта Ужице, за период децембар 2019/2020. ЈН бр.4.

САДРЖАЈ

1. Општи подаци о набавци
2. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин
спровођења контроле и обезбеђивања гаранцијеквалитета, рок извршења, место
извршења ии испоруке добара, евентуалне додатне услуге
4. Услови за учешће у поступку и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду
6. Образац понуде
7. Модел уговора
8. Образац спецификација и технички опис
9. Образац трошкова припреме понуде
10. Текст изјаве о независној понуди
11. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона
Укупан број страна конкурсне документације: _25_
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца
Наручилац Народно позориште Ужице, ул.Трг партизана бр.12, Ужице, wеб: www.
uzickopozoriste.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 („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015
3. Предмет јавне набавке
Добра
4. Контакт
Особа за контакт
Даница Милићевић, е-маил: pozoristeuzice@mts.rs
телефон 031/519-966 и 031/522-097, факс 031/522-098.
2. ОПИС ПРЕМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ
ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 4 набавка добара – електричне
енергије за децембар 2019./2020.годину Народног позоришта Ужице, назив и
ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
1. Врста продаје: стална и гарантована , одређена на основу остварене
наручиоца, на местима примопредаје, током периода снадбевања,

потрошње

2. рок испоруке: почев од првог календарског дана у месецу у коме је закључен
уговор, сваког дана у времену од 00:00 часова до 24:00 часова за сво време
трајања уговора
3. Понуђач је балансно одоворан за место примопредаје наручиоцу
Количина енергије: процењена од наручиоца за сва три мерна места је 108520
kWh, од чега је 2700 kWh ВТ (виша тарифа),2400 kWh НТ
( нижа
тарифа),јединственатарифа 103420 КWh са процењеном месечном динамиком
наручиоца датој у табели како следи:
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Планирана (оквирна) потрошња за децембар 2019 / 2020 године по мерним
местима:
1. Мерно место Народно позориште Ужице Трг партизана 12 Ед број 2024580907
година
новембар/2017
децембар/2017
јануар/2018
фебруар/201
март./2018
април/2018
мај/2018
јун/2018
јул/2018
август/2018
септембар/2018
октобар /2018
Укупно

Одобрена
Јединствена
Укупно
снага kW
тарифа
(.kWhk
17,25
10940
10940
17,25
11920
11920
17,25
12460
12460
17,25
15040
15040
17,25
13100
13100
17,25
8480
8480
17,25
6440
6440
17,25
5220
5220
17,25
1280
1280
17,25
1280
1280
17,25
5200
5200
17,25
9360
9360
100720
100720

2. Мерно место Клуб „Театар“ Трг партизана бр.12 ЕД број 2024637249
година
новембар/2017
децембар/2017
Јануар/2018
фебруар/2018
март./2018
април/2018
мај/2018
јун/2018
јул/2018
август/2018
септембар/2018
октобар/2018
Укупно

Одобрена
Виша тарифа
Нижа тарифа
снага kW
(kkWhWh
( kWh
17,25
200
17,25
200
17,25
100
17,25
200
17,25
100
17,25
100
17,25
100
17,25
100
17,25
100
17,25
100
17,25
100
17,25
100
1500

Укупно
(.kWhk
200
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
1500

3.Мерно место Народно позориште Ужице Трг партизана бр.12 ЕД број 2024637254
година
новембар/2017
децембар/2017
Јануар/2018
Фебруар/2018
март/2018
април/2018
Мај/2018

Одобрена
Виша тарифа
Нижа тарифа Укупно
снага kW
(kkWhWh
( kWh
(.kWhk
17,25
100
200
17,25
100
200
17,25
100
200
17,25
100
200
17,25
100
200
17,25
100
200
17,25
100
200

Конкурсна документација

300
300
300
300
300
300
300

страна 4 од 25

јун/2018
јул/2018
август/2018
септембар/2018
октобар /2018
Укупно
Укупна потрошња
Ред. Тарифа
Бр.
1.
ВТ
2.
НТ
3.
Јединствена
тарифа
3.
УКУПНО

17,25
17,25
17,25
17,25
17,25
17,25

100
100
100
100
100
1200

200
200
200
200
200
2400

300
300
300
300
300
3600

Период
децембар 2018-децембар 2019.године
2700
2400
103420
108520

Техничке карактеристике морају бити у складу са документом „Правила о раду
тржишта“ (Сл. Гласник РС број 120/2012)
Период испоруке: сваког дана у периоду од 00:00 до 24:за време трајања уговора
Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије у
Народном позоришту Ужице, Трг партизана бр.12:
Ед број 2024580907
ЕД број 2024637249
ЕД број 2024637254
Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије у складу са
Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног
система ( Сл. Гласник РС број 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система( Сл.
Гласник РС број 3/2012)и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијијом ( СЛ. Гласник РС бр. 63/2013) и Правилима о раду тржишта електричне
енергије ( Сл. Гласник РС 120/2012) као и са свим другим важећима законским и
подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра и Уредбе о
условима испоруке електричне енергије.
Понуђач је дужан да уколико му буде додељен уговор о предметном поступку јавне
набавке да ће поступити у складу са чланом 141. Став 5. Закона о енергетици,
односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен и
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје
крајњег купца.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. 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, 14/2015 и 68/2015.).
Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 21, 22. и 23.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“
бр.29/2013).
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 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
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 му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно
слања позива за подношење понуда
Доказ за правна лица као понуђаче:Потврда Агенције за привредне регистре или
потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности (издата после дана слања позива за подношење понуда,
односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки)
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Доказ за предузетнике као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту
изречена мера забране обављања делатности (издата после дана слања позива за
достављање понуда, односно објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки)
Доказ за физичка лица као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова (издата после дана слања
позива за подношење понуда, односно објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки)
4) 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
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)
5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу за
обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ лиценца за снабдевање електричном
енергијом коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен
прописима државе у којој страни понуђач има седиште, коју представља у виду
неоверене копије. Дозвла мора бити важећа. (Услов из члана 75. Ст.1. тачка 5. Закона).
Испуњеност свих појединих услова од 1 до 4 доказује се достављањем изјаве
којом Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове.
4.2. 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 („Сл.гласник РС“ бр.124/2012).
Потврда оператера преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту
електричне нергије, односно да је у био ком периоду у претходне три године до дана
објављивање позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне
набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником
на тржишту.
Потврда (Уверење) оператора преносног система да је понуђач активан учесник
на тржишту електричне енергије.
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним
финансијско-пословним капацитетом и да у задњих 6 месеци није био у блокади
Финснсијско-пословни капацитет:
Доказ: Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за
привредне регистре или Центар за бонитет Народне банке Србије, који мора да
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садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за
претходне две обрачунске године (2014. и 2015.), и податке о блокади за
последњих шест месеци до дана слања позива за подношење понуда, односно
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
4.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
о јавним набавкама
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди
достави доказе о испуњености услова обавезних услова из члана 75 став 1 тачке 1) до 4)
Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75 став 1 тачка 5) за
део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о
јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача
којем је поверио извршење тог дела набавке.
4.4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу
са чланом 81. Закона о јавним набавкама
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачкке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. Услов
из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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Образац 3.5
НАЗИВ И АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА - ПОНУЂАЧА
______________________________________
Матични бр.______________________________
Ради учествовања у поступку јавне набавке добара мале вредности за доделу уговора за
испоруку електричне енергије за децембар 2019/2020.годину, по позиву Народног
позоришта Ужице Трг партизана бр.12, Ужице, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као лице овлашћено за заступање и представљање овог правног лица,
И З Ј А В Љ У Ј Е М
1. Да је ово правно лице основано за обављање делатности која је предмет јавне
набавке;
2. Да овом правном лицу у року од две године, пре добијања позива за достављање
понуде, није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања
делатности која је предмет јавне набавке;
3. Да је ово правно лице измирило све порезе, доприносе и друге јавне дажбине,
доспеле до дана добијања позива за достављање понуде, у складу са прописима
Републике Србије или државе у којој има седиште;
4. Да ово правно лице располаже неопходним финансијским капацитетима и
гаранцијом;
5. Да ово правно лице располаже неопходном и довољном техничком и кадровском
опремљеношћу;
6. Да сам сагласан са условима које за ову јавну набавку захтева наручилац и који
су саставни део ове конкурсне документације;
7. Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и
свестан сам да давање нетачних или непотпуних информација може довести до
искључења из овог поступка.
Име и презиме овлашћеног лица
_______________________
ЈМБГ__________________бр. лк._______________________
Својеручни потпис
____________________
М.П.
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
4.1 Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1.Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) – образац I 2.Подаци
о
подизвођачу – образац-IIa (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 3.1 у конкурсној
документацији тачке 1-5 и део 3.2 тачке 1-2)
5.Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова и члана
75. и 76. Закона (образац 3.5 у конкурсној документацији)
6.Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац III у конкурсној
документацији)
7. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац спецификација (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)
4.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Обрасце дате 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.
4.3 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понудусамостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
4.4 Подизвођач
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној документацији) наведе назив и седиште
подизвођача;
- 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 (3.1 тачке 1-4 из конкурсне
документације 3.2 тачке 1-2 из конкурсне документације)
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.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира
на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености услова.
4.5 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 ( 3.1 тачке 1-4 из
конкурсне документације, док услове из дела 3.2 тачке 1 и 2 испуњавају заједно).
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
понуд 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
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.
4.7 Посебни услови:
- рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда
4.8 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 оверене копије
доказа из дела 3.1 тачке 1-5, у супротном наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
4.9 Изабрани понуђач је обавезан да у моменту закључења уговора поднесе
сопствену меницу са клаузулом »без права на протест«.
4.10 Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац
није одбио због битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су одговарајуће и које не
прелазе износ процењене вредности јавне набавке.
4.11 Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца, у писаном облику додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, на својој интернет
страници и доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију.
Захтев за додатним иформацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Народно позориште
Ужице, Трг партизана бр.12, Ужице са напоменом „Захтев за додатним информацијама
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или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка мале вредности (добра) бр.4
набавка електричне енергије за децембар 2019/2020.годину за Народно позориште
Ужице.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
4.12 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.
4.13 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 149 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.
4.14 У предметном поступку јавне набавке мале вредности (добра) бр.4 – набавка
електричне енергије за децембар 2019/2020.годину за Народно позориште Ужице
критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
4.15 Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је
примљен код наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања.
Рок за подношење захтева за заштиту права, после доношења одлуке о додели уговора
из члана 108. Закона о јавним набавкама или одлуке о обустави поступка из члана 109.
Закона о јавним набавкама је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000 динара (број жиро-рачуна 840-742221843-57, сврха: републичка административна
такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије) и доказ
приложи.
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ОБРАЗАЦ I
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) Понуда бр. ________________ од ________________ за јавну набавку мале
вредности (добра) бр.4 набавка електричне енергије за децембар
2019/2020.годину за Народно позориште Ужице за коју је објављен позив на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.uzickopozoriste.rs
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 вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а :
Словима :
ПДВ :
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом :
Словима :

2.Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
3.Рок важења понуде износи _____ ( _________________ ) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30
дана)
словима
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.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да овласти једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.
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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 3.1 тачке 1-5 и део 3.2 тачке 1-2). Уколико понуђач
наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког
подизвођача и доставити уз понуду.
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Образац IIб.

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

Позиција радова 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 (е-маил):
________________________
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 3.1 тачке 1-5).
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Образац III
6. МОДЕЛ УГОВОРА
На основу чл.112. и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/2015
и 68/2015), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара број 5/2019-2020
електрична енергија
1. КУПАЦ: Народно позориште Ужице; адреса:Трг партизана 12, шифра
делатности:
9003,
матични број:07156774, ПИБ: 100600174, кога заступа: Зоран
Стаматовић, директор ( у даљем тексту Купац)
2.ПРОДАВАЦ:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____ (у даљем тексту Продавац)
Закључен дана ________________2019. године између уговорних страна:
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 1.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати
електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором,а у складу са
конкурсном
документацијом
бр.3-960/19
и
понудом
Продавца
бр.__________
од__________2019. године, у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским
прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Члан 2.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије извршиће према следећем:
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу
- Капацитет испоруке: јединична цена е/кwh
- Период испоруке: од дана закључења овог уговора једну годину од 00:00 до 24:00
- Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца
- Место испоруке: сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на средњем и ниском напону и широкој потрошњи.
Члан 3.
Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са важећим Законом о
енергетици («Службени гласник Републике Србије», бр. 57/2011, 80/2011 исправка, 93/2012 и
124/2012 у даљем тексту Закон о енергетици), Правилника о раду преносног система («Сл.
гласник РС». 55/2008) и Изменама и допунама Правила о раду преносног система («Сл. гласник
РС» бр. 3/2012), важећим Правилима о раду дистрибутивног система, Уредбом о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом и Правилима о раду тржишта електричне
енергије, као и са свим другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
снабдевање предметним добром.
Конкурсна документација

страна 18 од 25

Члан 4.
Предмет уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално б) са подизвођачима

в) група понуђача

Продавац ће подизвођачу/има_________________________________________________
поверити вршење следећих испорука:
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Продавац у потпуности одговара Kупцу за извршење уговора.
Продавац је дужан да Kупцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење уговора.
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно

Члан 5.
Цена за испоручену електричну енергију износи:
- За вишу тaрифу (ВТ)________________динара за 1 kWh
- За нижу тарифу (НТ)________________ динара за 1 kWh
- За јединствену тарифу ____________________ динара за 1 kWh
што за утврђену оријентациону потрошњу електричне енергије наведену у конкурсној
документацији износи укупно :
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови акцизе за утрошену
електричну енергију, 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.
Трошкове из става 3. овог члана уговора, Продавац 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''.
Члан 6.
Места испоруке добара су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.
Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и
испоруком електричне енергије до места испоруке.
Члан 7.
Продавац је дужан да пре испоруке закључи :
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца наведена у
конкурсној документацији.
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.
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Члан 8.
На испостављени рачун Купац може поднети писани приговор у року од 8 дана од дана
добијања рачуна.
Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Продавац је дужан да приговор из става 1. овог члана реши и писаним путeм обавести
купца у року од осам дана од дана пријема приговора.
У случају да је приговор основан Продавац ће извршити исправку рачуна , тако што ће
купцу издати књижно одобрење у износу признате рекламације.
У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.
Члан 9.
Продавац 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, Продавац 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.
Члан 10.
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ цене
за преузету електричну енергију.
Члан 11.
Продавац је дужан да на дан закључења уговора достави Купц уменицу као гаранцију за
добро извршење посла, на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а која мора бити
безусловна, платива на први позив.
Меница као гаранција за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана дуже од
дана када истиче рок за извршење уговорне обавезе.
Члан 12.
Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.
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.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
документом издатим од стране надлежних органа.
У случају да догађај више силе спречава уговорне стране да извршавају своје обавезе за
период дужи од једног месеца, исти ће споразумно одлучити о даљој примени овог
Уговора.Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора и
дужна је да о томе томе писаним путем обавести другу уговорну страну.
Члан 13.
Купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу на
уговорену јединичну цену једнострано откаже Уговор, уколико Продавац на захтев купца не
умањи цену.
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Отказни рок траје до закључења Уговора са новим продавцем у смислу Закона о енергетици
а најдуже 90 дана од дана пријема писаног акта о отказу.
Члан 14.
Продавац је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146.
Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће надлежни суд у Ужицу.
Члан 16.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.
Члан 17.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и
овере печатом.
Уговор се закључује на одређено време, на период од једне године а почиње да се
примењује од дана закључивања.
Члан 18.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих се два достављају Продавцу а
два Купцу.
К У П А Ц
П Р О Д А В А Ц

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ УЖИЦЕ
Д И Р ЕК Т О Р

__________________
Зоран Стаматовић
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Образац бр. 4
СПЕЦИФИКАЦИЈА
Редни
број

Тарифа

1

Укупна
процењена
Количина за
период
децембар
2019/2020.
2

1.

ВТ (KWh)

2700

2.

НТ(KWh)

2400

3.

Јединствена 103420
тарифа

Јединична
цена
Без ПДВ-а
(KWh)

Јединична
цена
Са ПДВ-ом
(KWh)

УКУПНО
БЕЗ ПДВ-а

УКУПНО
СА ПДВ-ом

3

4

5(2х3)

6 (2х4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ : ___________________________
Словима:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ЦЕНЕ ДАТИ БЕЗ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ.
НАЧИН ПЛАЋАЊА:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ОПЦИЈА ПОНУДЕ:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
М.П.
________________________________
Потпис овлашћеног лица
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Образац V

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ВРСТА ТРОШКОВА

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________

УКУПНО

__________________
__________________
__________________

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.
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Образац VI

9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У вези са позивом за подношење понуда Народног позоришта Ужице у поступку јавне набавке
мале вредности ЈНМВ (ДОБРА) бр.4 набавка електричне енергије за Народно позориште
Ужице децембар 2019/2020.години
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

10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању
понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ (ДОБРА) бр.4 набавка електричне
енергије за Народно позориште Ужице, поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и
гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум:______________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________
м.п.
Потпис овлашћеног лица
____________________________
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