ОПШТИНА МИОНИЦА
Војводе Мишића 38, Мионица

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Набавка електричне енергије за јавну расвету на
територији општине Мионица
-Отворени поступакЈАВНА НАБАВКА
бр. 404-31/2019

Рок за достављање понуда:

20.05.2019. године до 10,00 часова

Отварање понуда:

20.05.2019. године у 11,00 часова

Мионица, април 2019. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015, Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 404-31-1/2019 од 18.04.2019. године и Решења о
образовању Комисије за јавну набавку број 404-31-2/2019 од 18.04.2019.
године, припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара – Набавка електричне
енергије за јавну расвету на територији општине Мионица,
ЈН бр. 404-31/2019
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врсте добара, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, рок испоруке, место испоруке
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац структуре цене са упутством како да се попуни
Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Изјава о независној понуди
Планирана потрошња по мерним местима - приказ
Конкурсна документација садржи укупно 42 стране.
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I Општи подаци о набавци
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Мионица
Адреса: Војводе Мишића 38, 14242 Мионица
ПИБ:101391896, МБ 07188781
Интернет страница: www.mionica.rs
Тел: 014/3422-020
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-31/2019 је електрична енергија за јавну расвету
на територији општине Мионица.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију.
7. Контакт лица
Лице за контакт:Јелена Јовановић.
Е - mail адреса javnenabavke@mionica.rs, сваког радног дана од 08 до 15
часова.
II Подаци о предмету јавне набавке
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: електрична
енергија за јавну расвету на територији општине Мионица, на годишњем нивоу,
према оквирним количинама и техничкој спецификацији наведеној и детаљно
образложеној у даљем тексту конкурсне документације.
Ознака из општег речника набавке: 09310000- електрична енергија.
1. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и
ознака из oпштег речника набавке: jавна набавка није обликована по
партијама.
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III Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, рок и место испоруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
1. ВРСТА ДОБАРА
Набавка електричне енергије, закључењем уговора о потпуном снабдевању.
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
У складу са документом „Правила о раду тржишта електричне енергије“
(„Сл.гласник РС“ број 120/2012 и 120/2014).
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње
Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.
3. КВАЛИТЕТ
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о
раду преносног система („Сл. гласник РС“, бр. 91/2015) и Правилима о раду
дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр. 63/2013).
4. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке: планирана потрошња, сачињена на основу
утрошка у претходним годинама ,дата је у табели која је саставни део
конкурсне документације као Прилог 1.
Наручилац може изменити Прилог 1 и извршити прикључење новог бројила и
укидање неког од постојећих: у случају потребе за новим бројилом на који би се
испоручивала електрична енергија и тиме повећао број бројила из Прилога 1,
или уколико за неким постојећим више не буде постојала потреба и тиме
смањио број бројила из Прилога 1.
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје
Наручиоцу.
5. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Испорука електричне енергије се планира за период од годину дана од дана
закључења уговора или до утрошка средстава планираних за ове намене у
износу од 6,666,666.67 динара без ПДВ-а, сваким даном од 00:00 h до 24:00h.
6. МЕСТО ИСПОРУКЕ
Место испоруке су сва мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији јавно осветљење (списак мерних места дат је у Прилогу 1).
7. 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;
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б) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје
крајњег купца.
8. Планирана потрошња за уговорени период дата је у Прилогу 1 на стр.
37. конкурсне документације
СПИСАК МЕРНИХ МЕСТА
Ред.
број

Назив мерног
места

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Брежђе

12

Буковац - Мионица

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Вртиглав Мионица
Дучић 1
Ђурђевац Мионица
Ђурђевац Мионица
КоманицеМионица
КоманицеМионица
Команице 2Мионица
КоманицеМионица
КоманицеМионица
КоманицеМионица
Кључ- Мионица
Кључ- Мионица
Кључ- Мионица
Кључ- Мионица

Адреса мерног места
Војводе Мишића 30
Војводе Мишића 0
Војводе Мишића 0
Војводе Мишића 0
Војводе Мишића 0
Кнеза Грбовића
М. Станишића
Дивч. Пут
Село Мионица
M. STANIŠICA BB 10
Брежђе
Буковац - Мионица

Број бројила
2171980
2767005
2766831
6156495
6183906
2785136
1468151
3723436
13713
286684
10747168
267078

Вртиглав 1 бб

156001

Дучић бб

274433

Ђурђевац бб

109838

Ђурђевац бб Дом

189331

2613 KOMANICE 4

55425

2599 KOMANICE 1-Папићи

322339

Команице 0
DB2 - команице -блажићи
2748 KOMANICE 6-KOD
DOMA

65989

2601 KOMANICE 3
20663 KLJUC 3-SEKULICI
Кључ бб
ТС код Школе
Нова ТС Несторовићи

253895
164776

65857

451801
451797
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

2664 KLJUC 4 - Кључ
Трифуновићи
2597 KLAŠNIC

284908
265761

2606 MALJEVIC

252966

2834 MALJEVIC 2
2603 PAŠTRIC 2 Маринковићи

164775

2894 PAŠTRIC 4-ŽIVKOVICI
2661 PLANINICA 2 Антонијевић

88566
1013425

2658 PLANINICA 3- Ћировић

137150

2657 PLANINICA 1- Дом

146495

2658 PLANINICA 3 - Божовић
2943 PLANINICA 4-KLIKШујдовићи

286669

21023 PLANINICA 5-MATICI
2614 POPADIC 3 - Проиште
2607 POPADIC 2 - Јаревац
2594 RADOBIC 1 - Бели пут
2265 RAJKOVIC - Рајковић
Рaјковић- Мионица центар
Рaјковић- Мионица 2852 RAJKOVIC 2-LIKNICI
Рaјковић- Мионица 2265 RAJKOVIC -двориште
2265 RAJKOVIC- на путу ка
Рaјковић- Мионица Ваљеву
Робаје- Мионица
2772 ROBAJE 3
Робаје 5
Робаје бб 14202 Рајковић
Санковић- Мионица 21021 SANKOVIC 3-VRBLJAK
СтруганикМионица
2659 STRUGANIK 1
СтруганикМионица
21007 STRUGANIK 3-MIŠICI
СтруганикМионица
2656 G. LAJKOVAC 3
Толић- Мионица
21084 TOLIC 2-BRDO
Табановић2839 TABANOVIC 2-RIBNICA
Мионица

115072
108905
105257
53698

Кључ- Мионица
Клашнић- Мионица
Маљевић Мионица
Маљевић Мионица
Паштрић Мионица
Паштрић Мионица
ПланиницаМионица
ПланиницаМионица
ПланиницаМионица
ПланиницаМионица
ПланиницаМионица
ПланиницаМионица
Попадић- Мионица
Попадић- Мионица
Радобић- Мионица

88566

222523

1049755
109895
89243
11210
109894
108599
143845
94865
5008481
3567066
111944

Шушеока- Мионица

2340 ŠUŠEOKA

189334

Шушеока- Мионица

2773 ŠUŠEOKA 2

133465
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56

ДивчибареМионица

57

Берковац

58
Берковац

2620 DIVCIBARE - KRALJEV STO
222209 G.TOPLICA "KRSTOVO
BRDO" - Ignjatović
222405 BERKOVAC "GLAVICA" Шундићи

143847
151863
287550

59

Доњи Мушић

322401 DONJI MUSIC - доњи крај

277692

60

Доњи Мушић

323201 DONJA TOPLICA

8031456

61

Дучић

222501 DUCIC "STS"

229513

62

Дучић

222504 DUCIC "KACAPA II"

9444606

63

Дучић

222504 DUCIC "KACAPA II"

231455

64

Дучић

Ducic bb

291311

65

Дучић

222505 DUCIC "ZIVKOVICI"

102040

66

Горња Топлица

Ракари

64005

67

Горња Топлица

Baња Врујци

1637831

68

Горња Топлица

222212 G.TOPLICA "JEVTICI"

141493

69

Горња Топлица

222304 POPADIC "VISNJE"

76463

70

Горња Топлица

222204 G.TOPLICA "SASTANAK"

5353085

71

Горња Топлица

222201 G.TOPLICA "KULA"

7504928

72

Горња Топлица

222205 G.TOPLICA
322302 G.MUSIC "MALA
MARISTA"

176058

73
Горњи Мушић
74

Горњи Мушић

75
Горњи Мушић
76
Горњи Мушић
77

Горњи Мушић

322303 G.MUSIC "CITAKOVICI"
322301 G.MUSIC "CITACKE
KOLIBE"
GORNJI MUŠIC 0 , GORNJI MUŠIC,
kod doma

156008
127212
143848

Горњи Мушић

GORNJI MUŠIC 0 , GORNJI MUŠIC
1383786 GORNJI MUŠIC 0 ,
GORNJI MUŠIC

253894

79

Гуњица

223801 GUNJICA 1

287549

80

Попадић

222301 POPADIC "KULA"

210864

81

Попадић

222303 POPADIC "JAREVAC"

216329

82

Тодорин До

322502 TODORIN DO "2"

45718

83

Тодорин До

322501 TODORIN DO "1"

45708

84

Вировац

321502 VIROVAC "AKSENTIJEVICI"

11724586

78
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85

Вировац
Берковац

321502 VIROVAC "AKSENTIJEVICI"
222209 G.TOPLICA "KRSTOVO
BRDO"

87

Берковац

222405 BERKOVAC "GLAVICA"

287550

88

Наномир

Наномир

542787

86

3899924
151863

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке - Лиценцу за снабдевање електричном
енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ
предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште (чл. 75.
ст. 1. тач. 5) Закона);
5) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом
76. Закона, и то:
1) Да располаже неопходним пословним капацитетом:
а) да је као активан учесник на тржишту електричне енергије, у било ком
периоду из претходне три године до дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију
електричне енергије са другим учесником на тржишту.
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке
који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује
да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
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прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
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 понуђач доставља у виду неоверене
копије.
Дозвола мора бити важећа.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона
Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу VIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача,
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом:
а) да је као активан учесник на тржишту електричне енергије, у било ком
периоду из претходне три године до дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију
електричне енергије са другим учесником на тржишту.
Доказ: Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач
активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком
периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално
једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења
понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услове из члана 75. ст. 1.
тач. 1)-4) Закона).
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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, адресу понуђача, телефон и
контакт особу.
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: Општине Мионица, Војводе Мишића бр. 38, 14242
Мионица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара-електричне
енергије за јавну расвету на територији општине Мионица, ЈН бр.40431/2019” - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 20.05.2019. године до 10,00 часова.
Отварање понуда обавиће се истог дана, тј. 20.05.2019. године у 11,00 часова у
просторијама Општинске управе општине Мионица.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни,
овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за
њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима,
тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
Понуда мора да садржи:
• Оверен и потписан Образац понуде – Образац VI,
• Оверен и потписан Образац структуре цене са упутством како да се
попуни – Образац VII,
• Оверену и потписану Изјаву о испуњавању услова из члана 75. став 2.
Закона – Образац VIII,
• Оверен и потписан Модел уговора – Образац IX,
• Оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде (достављање
овог обрасца није обавезно) – Образац X,
• Оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди – Образац XI,
• Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ст. 1. тач. 1)-4)
Закона, уколико понуђач није регистрован у Регистру понуђача,
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•

•

•

•

важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке - Лиценца за снабдевање електричном енергијом,
коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен
прописима државе у којој страни понуђач има седиште,
Доказ о испуњености додатног услова: Потврда (уверење) Оператора
преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне
енергије, односно да је у било ком периоду у претходне три године до
дана објављивања позива за подношење понуда на Портају јавних
набавки, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са
другим учесником на тржишту,
Изјаву на меморандуму понуђача, 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.
Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (у случају
подношења заједничке понуде).

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у
форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената
након отварања понуде (за наведене сврхе употребити јемственик).
Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће
одредити једног члана који ће потписивати и оверавати печатом све
обрасце, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди,
Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Општине
Мионица, ул. Војводе Мишића 30, 14242 Мионица са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку добара – електричне енергије за јавну
расвету на територији општине Мионица, ЈН бр.404-31/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – електричне енергије за јавну
расвету на територији општине Мионица, ЈН бр.404-31/2019- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – електричне енергије за јавну
расвету на територији општине Мионица,ЈН бр.404-31/2019”- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електричне енергије за
јавну расвету на територији општине Мионица,ЈН бр.404-31/2019” - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, телефон и
контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су
поднете супротно наведеној забрани.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
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Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део
набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то:
• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
У складу са чланом 81. став 5. Закона, споразумом је потребно уредити и
регулисати следећа питања, односно навести податке о:
• понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне
документације,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачун на који ће бити извршено плаћање.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 дана рачунајући од дана уредно примљене фактуре за
испоручене количине електричне енергије (потврђене од стране наручиоца и
понуђача).
Укупна планирана количина електричне енергије из конкурсне документације је
оквирна и дата на бази стварне потрошње наручиоца у претходним годинама.
Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из понуде и стварно
преузетој електричној енергији на месту примопредаје, на основу достављених
рачуна у складу са усвојеним буџетским средствима наручиоца за сваку
буџетску годину.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке
Место испоруке – примопредаје су мерна места Наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији јавно осветљење, а у свему према табели
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која је саставни део конкурсне документације као Прилог 1.У случају потребе
Наручилац током трајања уговора може изменити Прилог 1 и извршити
прикључење новог бројила и укидање неког од постојећих.
Период испоруке је годину дана од дана закључења уговора или до утрошка
средстава планираних за ове намене у износу од 6,666,666.67 динара без ПДВа, сваким даном од 00:00 до 24:00h.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
9.4. Други захтеви
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму,
потписану од стране одговорног – овлашћеног лица 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 закључити:
1. Уговор о приступу систему са оператотом система на који је објекат
крајњег купца прикључен;
2. Уговор којим преузима балансну одговорнсот за места примопредаје
крајњег купца.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са
свим пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цену је потребно
изразити нумерички са две децимале.
У понуђену цену су укључени трошкови балансирања, а нису урачунати
трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије, као ни
трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се
обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије. Трошкови из наведених одлука ће бити
саставни део рачуна за испоручену електричну енергију и примењиваће се на
обрачунске величине за тарифне ставове за места примопредаја Наручиоца,
добијене од оператера дистрибутивног система.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
се обрачунавају као производ укупно измерене активне електричне енергије у
обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије изражене у дин / kWh, а која се
примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.
Наручилац – купац задржава право да у случају смањења цене струје на
домаћем тржишту у односу на уговорну јединичну цену, захтева од Продавца
умањење цене, што ће бити предмет Анекса уговора, а у циљу обезбеђивања
16

равноправног положаја крајњих купаца електричне енергије, сходно члану 143.
став 1. Закона о енергетици.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Акцизa за утрошену електричну енергију се не урачунава у понуђену цену
активне електричене енергије.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама,
до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ је дужан да достави:
1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење послаИзабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, на име доброг
извршења посла поднесе сопствену бланко потписану и оверену меницу од
стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћењеписмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без
обрачунатог ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. Уз сопствену меницу и
менично овлашћење, Понуђач је дужан да достави потврду о регистрацији
менице од стране пословне банке и копију картона депонованих потписа.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу
наручиоца, или путем е-маил адресе javnenabavke@mionica.rs ) тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
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понуде, при чему може да укаже и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
404-31/2019“.
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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом,
наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће
изабрати понуду понуђача понудио дужи рок плаћања. Уколико су понуђени
исти рокови плаћања, избор најповољније понуде ће се извршити путем жреба,
о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.
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16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним
набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога
одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен,
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног
органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу
са пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора
дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују
облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се
односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или
коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан.
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Наручилац ће одбити понуду ако је неприхватљива, тј. ако не испуњава услове
дефинисане чланом 3. тачком 33) Закона о јавним набавкама.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 106. Закона, наручилац ће одбити понуду ако садржи битне
недостатке и то ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно 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. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 7 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 предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног
пасуса, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 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,
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
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радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
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 рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 120.000,00 динара на следећи начин:
1) број рачуна: 840-30678845-06,
2) шифра плаћања: 153 или 253,
3) позив на број: 11/2019,
4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Општинска управа
општине Мионица; ЈН 404-31/2019;
5) назив уплатиоца;
6) корисник: буџет Републике Србије.
Детаљно упутство о уплати таксе се може преузети са web адресе:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ
ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ
АДРЕСА СЕДИШТА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail)
ИМЕ
И
ПРЕЗИМЕ
ЛИЦА
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И
ЛИЦА
ОВЛАШЋЕНОГ
ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ
АДРЕСА СЕДИШТА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail)

ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ
ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

СЕДИШТЕ
АДРЕСА СЕДИШТА
МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ЗАЈЕД. ПОНУДЕ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail)

ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка електричне енергије за јавну
расвету на територији општине Мионица
Број јавне набавке: ЈН 404-31/2019

Број понуде: ___________________ Датум понуде:_____. ______.2019.
(заводни број понуђача)

Предмет набавке

Јед. мере

1

2

Активна
електрична
енергија у ЈТ/ДУТ

kWh

Јединична цена
без ПДВ-а
(у дин.)
3

Јединична цена са
ПДВ-ом
(у дин.)
4

Процењене оквирне количине потрошње електричне енергије за 12
месеци износе 1.079.768 kWh.
Цена не обухвата: трошкове приступа и коришћења система за пренос
електричне енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије и трошкове акцизе.
1. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:
Место испоруке – примопредаје су мерна места Наручиоца прикључена
на дистрибутивни систем у категорији јавно осветљење, а у свему према
табели која је саставни део конкурсне документације као Прилог 1.
У случају потребе Наручилац током трајања уговора може изменити
Прилог 1 и извршити прикључење новог бројила и укидање неког од постојећих.
Период испоруке је годину дана од дана закључења уговора или до
утрошка средстава планираних за ове намене, сваким даном од 00:00 до
24:00h.
2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Рок плаћања је _______ дана (максимум 45 дана) од дана уредно
примљене фактуре за испоручене количине електричне енергије (потврђене од
стране наручиоца и понуђача). Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ______ (минимум 60) дана од дана отварања
понуде.
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4. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:
____________________ динара без ПДВ
/навести део предмета набавке/
_____ %
/ табелу треба попунити само у случају подизвођача/

Датум:
____. ____. 2019. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_______________________
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ОБРАЗАЦ VII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу
остварене потрошње купца
Предмет набавке

Јед. мере

1

2

Јединична цена
без ПДВ-а
(у дин.)
3

Јединична цена са
ПДВ-ом
(у дин.)
4

Активна
електрична
kWh
енергија у ЈТ/ДУТ
Процењене оквирне количине потрошње електричне енергије за 12
месеци износе 1.079.768 kWh.
2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ
систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност
Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног
друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна
подручја купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику
Републике Србије и које су објављене у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче
ел.енергије.
5. Трошкови акцизе
У складу са Законом о акцизама („Сл. гласник РС“ 22/2001, 73/2001, 80/2002,
43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – др. закон,
61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – усклађени дин.
изн. 43/2012 - одлука, 76/2012 -одлука, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - усклађени
дин. изн. , 47/2013, 4/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон 142/2014,
4/2015 - усклађени дин. изн. 5/2015 - усклађени дин. изн., 55/2015, 103/2015,
5/2016 - усклађени дин. изн. 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн.).
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. до 5. овог
обрасца, верификује понуђач.
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:
• У колону 3. понуђач уписује једничну цену електричне енергије без ПДВ-а
(цена по kWh);
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• У колону 4. понуђач уписује једничну цену електричне енергије са ПДВ-ом
(цена по kWh);

Потпис овлашћеног лица
Датум:
____. ____. 2019. године

M.П. _______________________

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова
наведених у тачкама од 2. до 5. обрасца структуре цене.
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ОБРАЗАЦ VIII - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________________________________(
навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке добара –
електричне енергије за јавну расвету на територији општине Мионица,ЈН
бр. 404-31/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

Датум
_______________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: 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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ОБРАЗАЦ IX – МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ
Закључен дана

2019. године између:

1.Општине Мионица са седиштем у Мионици., улица Војводе Мишића бр.30,
ПИБ: 101391896, МБ 07188781,коју заступа председник Бобан Јанковић ( у
даљем тексту: Наручилац )
2. __________________________________, ПИБ: ___________, Матични број:
_____________, коју заступа _____________ ( у даљем тексту: Добављач ).
Опционо: чланови групе
1. ________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________.
(у дата поља, унети податке за учеснике у заједничкој понуди, уколико
понуђач не наступа самостално)
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
• да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15, 68/15) и Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“,
број 86/2015) спровео отворени поступак јавне набавке добара – набавка
електричне енергије за јавну расвету на територији општине Мионица,
ЈН бр.404-31/2019.
• да је Добављач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2019.
године (биће преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и
саставни је део Уговора;
• да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацији из
конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је
део Уговора;
• да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на
основу Одлуке о додели уговора број _______ од ____.____. 2019.
године и усвојене понуде број _____ од ____.____. 2019.године, изабрао
најповољнијег понуђача предметних добара.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог Уговора је набавка и испорука електричне енергије за јавну
расвету на територији општине Мионица, са потпуним снабдевањем, по
јединственој тарифи, за потребе Наручиоца у периоду од годину дана од дана
закључења овог Уговора.
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Члан 3.
Наручилац се обавезује да плати Добављачу за један kWh електричне
енергије
износ
од_______________динара
без
ПДВ-а
односно
________________динара са ПДВ -ом, у свему у складу са усвојеном Понудом.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
Обрачун, односно фактурисање и наплата испоручене количине
електричне енергије, врши се по наведеним ценама из става 1. овог члана, а
према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски
период на местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима
утврђеним овим Уговором.
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, акциза за електричну енергију и порез на додату
вредност, а који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике
Србије на основу рачуна који испоставља Добављач.
Уговорне стране су сагласне да ће се коначна вредност Уговора
утврдити према стварно испорученој количини електричне енергије и исказаних
трошкова из става 4. овог члана, а на основу испостављених фактура, с тим да
укупна вредност Уговора, која ће бити реализована, не може бити већа од
процењене вредности Уговора, односно предмета јавне набавке која је
утврђена финансијским планом Општинске управе општине Мионица и Планом
јавних набавки Општине Мионица за 2019. годину, до износа од 6,666,666.67
динара (без урачунатог ПДВ-а).
Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци, уколико се
појави потреба, повећати обим предмета набавке за максимално 5 %, што ће
бити регулисано Анексом уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона о
јавним набавкама и у склaду са законом који регулише облигационе односе.
Члан 4.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и
плаћања електричне енергије извршиће према следећем:
• врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са
балансном одговорношћу,
• период испоруке: годину дана од дана закључења овог Уговора или до
утрошка средстава планираних за ове намене у износу од 6,666,666.67
динара без ПДВ-а, сваким даном од 00:00 до 24:00,
• количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца,
• место испоруке: сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији јавно осветљење, у складу са
постојећим ознакама ЕД из табеле која је саставни део овог Уговора као
Прилог 1.
• прикључење новог бројила и укидање неког од постојећих: у случају
потребе за новим бројилом на који би се испоручивала електрична
енергија и тиме повећао број бројила из Прилога 1, или уколико за неким
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постојећим више не буде постојала потреба и тиме смањио број бројила
из Прилога 1, уговорне стране ће закључити Анекс уговора у смислу
измене Прилога 1.
Добављач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене
електричне енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система
(''Сл. гласник РС''број 91/2015).
Добављач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са
Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник
РС'', бр. 120/2012 и 120/2014), Правилима о раду преносног система,
Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке
електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу
испоруку електричне енергије.
Наручилац се обавезује да Добављачу изврши плаћање у року од
________ дана од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене
количине електричне енергије, потврђене од стране Добављача.
Члан 5.
Уколико Наручилац у уговореном року не плати уговорену цену за добро
из члана 2. овог Уговора обавезан је да за дане закашњења плати Добављачу
затезну камату.
Члан 6.
Добављач сноси све ризике у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке Наручиоца.
Добављач је дужан да даном потписивања овог Уговора поступи у
складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' број
145/2014), односно да закључи и Наручиоцу достави:
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја
Наручиоца наведена у конкурсној документацији;
- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места
примопредаје Наручиоца.
Члан 7.
Добављач ( Оператор система ) ће првог дана у месецу који је радни
дан за Наручиоца, 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 дистрибутивног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Добављач издаје Наручиоцу
рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену
електричне енергије, обрачунски период, као и накнаде прописане законом,
порезе и остале обавезе и информације из члана 196. Закона о енергетици.
Члан 8.
Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг
извршења посла поднесе сопствену бланко потписану и оверену меницу од
стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење32

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без
обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. Уз сопствену меницу и
менично овлашћење, Добављач се обавезује да достави потврду о
регистрацији менице од стране пословне банке и копију картона депонованих
потписа.
Добављач је сагласан да Наручилац активира достављену потписану и
оверену бланко соло меницу за добро извршење посла са клаузулом ''без
протеста“ у висини од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, и са роком
важности 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе у случају
раскида Уговора и неиспуњавања уговорних обавеза од стране Добављача.
Члан 9.
Добављач је дужан да обавезе које произилазе из овог Уговора
извршава у складу са овим Уговором.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје Уговором
преузете обавезе.
Наручилац задржава право да у случају смањења цене струје на
домаћем тржишту у односу на уговорену јединичну цену једнострано откаже
Уговор, уколико Добављач на захтев купца не умањи цену.
Отказни рок траје до закључења Уговора са новим Добављачем у смислу
Закона о енергетици, а најдуже 90 дана од дана пријема писаног акта о отказу.
ВИША СИЛА
Члан 10.
Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним
случајевима који су наступили независно од воље странака.
Настале околности, независне од воље странака, који ни пажљива
странка не би могла избећи, нити могла отклонити њихове последице,
сматраће се као случајеви више силе који ослобађају од одговорности, ако су
настали после закључења Уговора, а спречавају његово потпуно или
делимично извршење.
Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису
постојали у време потписивања Уговора, који су настали мимо воље и моћи
уговорних страна, чије наступање и дејство стране нису могле спречити
мерама и средствима која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и
очекивати од стране која је погођена вишом силом. Страна погођена вишом
силом треба одмах телеграмом, телефаксом или електронском поштом, да
обавести другу страну о настанку, о врсти и евентуалном трајању више силе
односно других околности које спречавају извршење уговорних обавеза.
Члан 11.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се
одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и
подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката,
енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у
Републици Србији.
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Члан 12.
Овај Уговор се закључује на период од годину дана, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре
наступи, а ступа на снагу даном завршетка законске процедуре промене
снабдевача ( очитавања стања на бројилу ).
Обавезе Наручиоца из овог Уговора које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава које ће наручиоцу бити
одобрена за ту буџетску годину.
Протеком времена на које је Уговор закључен или испуњењем
финансијске вредности Уговора у износу од 6,666,666.67 динара без ПДВ-a,
овај уговор престаје да важи, о чему ће Наручилац обавестити Добављача.
Члан 13.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица
уговорних страна.
Измене и допуне Уговора врше се искључиво у писаној форми и
сагласношћу уговорних страна.
Члан 14.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решити споразумно, а у
случају спора надлежан је Привредни суд у Ваљеву.
Члан 15.
Уговор је сачињен сагласно вољи странака што исте потврђују својим
потписима, a ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан16.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака
страна задржава по 3 (три) примерка.
Израдила нацрт Уговора:
Весна
Радовановић,
самостални
саветник
Оверава:
Драгица
Суботић,
руководилац Одељења за правне,
управне и нормативно правне послове
Оверава: Јелена Јовановић, шеф Одсека
за јавне набавке
Оверава: Јелена Читаковић, шеф Одсека
буџета и трезора
Оверава:
Кристина
Чарапић,
руководилац Одељења за буџет и
финансије
Сагласан: Горан Рангелов, начелник
Општинске управе Мионица

Понуђач

______________

Општина Мионица
Председник
_______________
Бобан Јанковић
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•

Напомена:
модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела
уговора !
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ОБРАЗАЦ X – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
_____________________________________
Назив и адреса понуђача
Место:_____________
Датум:_____________
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
__________________________________ (навести назив понуђача), доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Ред.
број

Врста трошка

Износ
(у динарима)

УКУПНО: ______________________
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и
не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
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: Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.
Потпис овлашћеног лица
Датум:
____. ____. 2019. године

M.П.

_______________________
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ОБРАЗАЦ XI – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________
/ назив понуђача/
__________________________
/адреса понуђача /
__________________________
/датум изјаве/
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и на основу члана 16. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду у
отвореном поступку јавне набавке добара – електричне енергије за јавну
расвету на територији општине Мионица,ЈН бр. 404-22/2019, подносимо
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
ПОНУЂАЧ
М.П.
________________________
(потпис одговорног лица)
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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XII ПРИЛОГ 1 – Планирана потрошња електричне енергије по мерним местима за период од 12 месеци

Ред.бр
ој

Назив мерног места

Адреса мерног места

Број бројила

Остварена
потрошња активне
електричне енергије
у kWh
ЈТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Вар. Мионица
Брежђе

Војводе Мишића 30
Војводе Мишића 0
Војводе Мишића 0
Војводе Мишића 0
Војводе Мишића 0
Кнеза Грбовића
М. Станишића
Дивч. Пут
Село Мионица
M. STANIŠICA BB 10
Брежђе

12

Буковац - Мионица

Буковац - Мионица

13
14
15
16
17
18
19

Вртиглав - Мионица
Дучић 1
Ђурђевац - Мионица
Ђурђевац - Мионица
Команице- Мионица
Команице- Мионица
Команице 2- Мионица

Вртиглав 1 бб
Дучић бб
Ђурђевац бб
Ђурђевац бб Дом
2613 KOMANICE 4
2599 KOMANICE 1-Папићи
Команице 0

2171980
2767005
2766831
6156495
6183906
2785136
1468151
3723436
13713
286684
10747168

61508
17211
51188
1565
42483
77384
28476
21900
36706
17285
13358

267078
156001
274433
109838
189331
55425
322339
297961

6084
18063
5494
13654
4664
15559
4534
1942
38

20

Команице- Мионица

21

Команице- Мионица
Команице- Мионица
Кључ- Мионица
Кључ- Мионица
Кључ- Мионица
Кључ- Мионица

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Кључ- Мионица
Клашнић- Мионица
Маљевић - Мионица
Маљевић - Мионица
Паштрић - Мионица
Паштрић - Мионица

33

Планиница- Мионица

34

Планиница- Мионица
Планиница- Мионица

35
36

Планиница- Мионица

37

Планиница- Мионица
Планиница- Мионица
Попадић- Мионица
Попадић- Мионица
Радобић- Мионица
Рaјковић- Мионица

38
39
40
41
42

DB2 - команице -блажићи
2748 KOMANICE 6-KOD
DOMA
2601 KOMANICE 3
20663 KLJUC 3-SEKULICI
Кључ бб
ТС код Школе
Нова ТС Несторовићи
2664 KLJUC 4 - Кључ
Трифуновићи
2597 KLAŠNIC
2606 MALJEVIC
2834 MALJEVIC 2
2603 PAŠTRIC 2 Маринковићи
2894 PAŠTRIC 4-ŽIVKOVICI
2661 PLANINICA 2 Антонијевић
2658 PLANINICA 3Ћировић
2657 PLANINICA 1- Дом
2658 PLANINICA 3 Божовић
2943 PLANINICA 4-KLIKШујдовићи
21023 PLANINICA 5-MATICI
2614 POPADIC 3 - Проиште
2607 POPADIC 2 - Јаревац
2594 RADOBIC 1 - Бели пут
2265 RAJKOVIC - Рајковић

65989

5019

65857
253895
164776
451801
451797

19138
5967
8025
11759
4023
4457

284908
265761
252966
164775

8217
13396
2703
4918

88566
231728

16217
6082

1013425

4025

137150
146495

9591
20042

286669

3353

222523
115072
108905
105257
53698
1049755

1572
2505
7185
10109
18307
4918
39

43
44

Рaјковић- Мионица
Рaјковић- Мионица

45
46
47

Рaјковић- Мионица
Робаје- Мионица
Робаје 5

48

Санковић- Мионица

49

Струганик- Мионица

50
51
52

Струганик- Мионица
Струганик- Мионица
Толић- Мионица

53

Табановић- Мионица

54
55
56

109895
89243

7181
4462

11210
109894
61842

1344
13606
3140

108599
143845

10953
10872

94865
5008481
3567066

8138
2924
7162

111944

15231

Шушеока- Мионица

2340 ŠUŠEOKA

189334

5364

Шушеока- Мионица

133465

8126

Доњи Мушић

2773 ŠUŠEOKA 2
2620 DIVCIBARE KRALJEV STO
222209 G.TOPLICA
"KRSTOVO BRDO" Ignjatović
222405 BERKOVAC
"GLAVICA" -Шундићи
322401 DONJI MUSIC доњи крај

Доњи Мушић

323201 DONJA TOPLICA

Дивчибаре- Мионица

57
Берковац
58
Берковац
59
60

центар
2852 RAJKOVIC 2-LIKNICI
2265 RAJKOVIC -двориште
2265 RAJKOVIC- на путу ка
Ваљеву
2772 ROBAJE 3
Робаје бб 14202 Рајковић
21021 SANKOVIC 3VRBLJAK
2659 STRUGANIK 1
21007 STRUGANIK 3MIŠICI
2656 G. LAJKOVAC 3
21084 TOLIC 2-BRDO
2839 TABANOVIC 2RIBNICA

143847

16502

151863
12249
287550

4889

277692

7922

8031456

3074
40

61

Дучић

222501 DUCIC "STS"

229513

1850

62

Дучић

222504 DUCIC "KACAPA II"

9444606

8004

63

Дучић

222504 DUCIC "KACAPA II"

231455

3271

64

Дучић

Ducic bb

291311

3830

65

Дучић

222505 DUCIC "ZIVKOVICI"

102040

14607

66

Горња Топлица

Ракари

64005

11194

67

Горња Топлица

Baња Врујци
222212 G.TOPLICA
"JEVTICI"

1637831

50854

141493

8386

76463

68422

Горња Топлица

222304 POPADIC "VISNJE"
222204 G.TOPLICA
"SASTANAK"

5353085

18022

71

Горња Топлица

222201 G.TOPLICA "KULA"

7504928

1882

72

Горња Топлица

222205 G.TOPLICA
322302 G.MUSIC "MALA
MARISTA"
322303 G.MUSIC
"CITAKOVICI"
322301 G.MUSIC "CITACKE
KOLIBE"
GORNJI MUŠIC 0 , GORNJI
MUŠIC, kod doma
GORNJI MUŠIC 0 , GORNJI
MUŠIC3936
1383786 GORNJI MUŠIC 0 ,
GORNJI MUŠIC

68
Горња Топлица
69

Горња Топлица

70

73
Горњи Мушић
74
Горњи Мушић
75
Горњи Мушић
76
Горњи Мушић
77
Горњи Мушић
78
Горњи Мушић

0
176058

5888

156008

12655

127212

9200

143848
275186

8537
893

253894

3936
41

79

Гуњица

223801 GUNJICA 1

287549

4555

80

Попадић

210864

8115

216329

36718

Попадић

222301 POPADIC "KULA"
222303 POPADIC
"JAREVAC"

82

Тодорин До

322502 TODORIN DO "2"

45718

3454

83

Тодорин До

45708

9799

11724586

3622

Вировац

322501 TODORIN DO "1"
321502 VIROVAC
"AKSENTIJEVICI"
321502 VIROVAC
"AKSENTIJEVICI"

Наномир

Наномир

81

84
Вировац
85
86

УКУПНО

3899924
ПОД 5073274356
ДБ-А 00542787

8349
0
1.079.768
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