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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15,68/15 у
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86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 05/2020-1 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 05/2020-2 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.
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IV Техничка документација 4

V
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Наручилац: ЈКП „Водовод Ваљево”
Седиште и адреса наручиоца: Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26
Матични број:07136277
ПИБ: 100070077
Интернет странаwww.vodovodva.co.rs
Шифра делатности: 3600
2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће, локална самоуправа.
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - отворени поступак.
4. ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – добра.
5. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – електричнa енергијa.
6. ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ: Ради закључењa уговора.
7. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Гордана Божић, е- mail: gordana.vodovodva@gmail.com, факс:
014/244-508.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 05/2020 је набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем.
Назив и ознака из Општег речника набавке: електричнa енергијa- 09310000.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Количина испоручене електричне енергије ће бити утврђена на основу остварене потрошње
наручиоца, на местима примопредаје наведеним у одељку IV током уговореног периода
снабдевања.
Врста продаје: гарантована и стална.
Техничке карактеристике: У складу са документом Правила о раду тржишта електричне
енергије („Службени гласник РС“ бр. 120/2012).
Рок испоруке: годину дана од дана ступања уговора на снагу, односно од дана када се испуне
законски услови за промену Снабдевача..
Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије на електроенергетским
објектима ЈКП „Водовод Ваљево“ у категорији потрошње на средњем и ниском напону.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима
о раду преносног система („Сл гласник РС“ бр. 3/12) (у даљем тексту: Правила ОПС),
односно Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС)
Републике Србије (у даљем тексту у множини: Правила Оператора система) и Уредбом о
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“ 63/2013).

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву, оверену печатом и потписом одговорног лица,
којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јаве набавке
поступити у складу са чланом 141. ст. 5. Закона о енергетици, односно да ће по потписивању
уговора закључити:
1) Уговор о приступу систему са оператором система ( ЈП „Електромрежа Србије“) на који су
објекти наручиоца прикључени и
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје наручиоца као крајњег
купца.



ЈКП „Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије

4

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

СПИСАК СВИХМЕРНИХМЕСТА У ЈКП „ВОДОВОД ВАЉЕВО”
Редни
бр.
мерног
места

Назив и адреса мерног места ЕД број Одобрена
снага
(kW)

Напонск
и ниво
(kV)

1. Ц.С. Градац , Прва Бразда бб, 14000
Ваљево 0223244855 400 10

2. ЈКП„Водовод Ваљево”, Горић 0, 14000
Ваљево 5082423542

11.04
10

3. ЈКП „Водовод Ваљево” Саве Вујановића
бб, 14000 Ваљево 0223291090

11.04
10

4. ЈКП „Водовод Ваљево”, Дивци бб, 14222
Дивци 5070212015 11.04 10

5. ЈКП „Водовод Ваљево”,Отпадне воде,
Сувоборска бб, 14000 Ваљево 0223245047 240 0,4

6. ЈКП „Водовод Ваљево”, Ц.С.Пакље,
Пакље 0,14206 Поћута 0223387112 100 0,4

7. КП „Водовод Ваљево” Дубље, Дупљај
бб, Дивци 0223487460 17,25 0,4

8. ЈКП „Водовод Ваљево” ЦС Попаре,
Попарски пут 0,14000 Ваљево 0223266843 44,2 0,4

9. JКП „Водовод Ваљево” Радионица,
Б.Радичевића бб, 14000 Ваљево 0223244829 118 0,4

10. ЈКП „Водовод Ваљево” Станица за
пречишћавање , Порторошка 0, 14000
Ваљево 0223244813 70 0,4

11. ЈКП „Водовод Ваљево” Црпна станица
Баир , Баирска 0 , 14000 Ваљево 0223266859 59 0,4

12. ЈКП „Водовод Ваљево” Мрчић, Мрчић бб
Рајковић 5093465360 11,04 0,4

13 Резервоар Дивци, Дивци бб, Ваљево 5062422191 11,04 0,4
14. ЈКП „Водовод Ваљево”, Белошевац 0,

14000 Ваљево 0223253336 11,04 0,4
15. ЦС Боричевац, 1. Пролетерска 0 , 14000

Ваљево 0223244792 59 0,4
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16. ЈКП „Водовод Ваљево”, Попарски пут бб,
Ваљево 0223230826 17,25 0,4

17. ЈКП „Водовод Ваљево” Петница 0,
14000 Ваљево 0223253818 13,8 0,4

18. ЈКП „Водовод Ваљево” Горић 0, 14000
Ваљево 0223401505 22,08 0,4

19. Црпна станица 1, Попучке 0, Ваљево 0223280738 21,12 0,4
20. Црпна станицаЈасеница, Јасеница бб,

14000 Ваљево 5070340536 13,8 0,4
21. Црпна станица Јасеница, Јасеница бб,

14000 Ваљево 5082423585 11,04 0,4
22. ЈКП „Водовод Ваљево” Пакље 0 , 14206

Поћута 0223288119 11,04 0,4
23. МЗ Д. Грабовица водовод, Д. Грабовица,

14000 Ваљево 0223393451 11,04 0,4
24. ЈКП „Водовод Ваљево” Пећина, Фабрика

за прераду воде,Порторошка бб, 14000
Ваљево 0223244902 200 0,4

25. ЈКП „Водовод Ваљево”, ЦС Бачевци,
14203 Драчић 0223409326 17,25 0,4

26. ЈКП „Водовод Ваљево”,Црпна Станица 2,
Попучке 0, 14 000 Ваљево 0223280743 21,12 0,4

27. ЈКП „Водовод Ваљево” Мрчић, Мрчић бб
14202 Рајковић

0223487476 26 0,4

28. ЈКП „Водовод Ваљево” Браће
Величковића бб 14 000 Ваљево

0223487440 60 0,4

29. ЈКП„Водовод Ваљево” Дупљај , Дупљај
бб 14222 Дивци

0223469970 11,04 0,4

30. ЈКП „Водовод Ваљево” Резервоар Ј.
Ненадовића 118 ,14000 Ваљево

0223220566 17,25 0,4

31. ЈКП Водовод Дивчибаре, Дивчибаре 0,
14204 Дивчибаре

0223243982 88,5 0,4

32. ЈКП “Водовод,Ваљево”, Катодна заштита,
Седлари 0, 14000 Ваљево

0223233827 5,75 0,4

33. Катодна заштита, Попарски пут бб, 14000
Ваљево

0223230810 5,75 0,4

34.
ЈКП „Водовод Ваљево”, Црпна станица
Јанка Јанковића 5, 14000 Ваљево

0223266938 59 0,4

35. ЈКП „Водовод Ваљево”, Рађево село бб
14000 Ваљево

5082042972 11,04 0,4

36. ЈКП „Водовод Ваљево” Ваљевског НОП 0223257299 17,25 0,4



ЈКП „Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије

6

одреда 199/1, 14000 Ваљево
37. ЈКП „Водовод Ваљево” Смрдан , Петница

0, 14000 Ваљево
0223240520 27,6 0,4

38. ЈКП „Водовод Ваљево”, Радничка бб,
14000 Ваљево

0223429867 17,25 0,4

39. ЈКП „Водовод Ваљево”, Радино Брдо,
Ужичка бб, 14000 Ваљево

0223220545 17,25 0,4

40. ЈКП „Водовод Ваљево” Вука Караџића 26,
14000 Ваљево

0223266932 40 0,4

41. ЈКП „Водовод Ваљево”, Горња Каменица
0, 14252 Ваљевска Каменица

0223407601 17,25 0,4

42. ЈКП „Водовод Ваљево”, Црпна станица
Ковачице 0, 14203 Драчић

0223409331 17,25 0,4

43. ЈКП „Водовод Ваљево”, Црпна
станицаГрадац, Лелић 0, 14205 Лелић

0223409310 55 0,4

44. ЈКП „Водовод Ваљево”,Забрдица бб,
14201 Бранковина

5082042946 17,25 0,4

45 Ц. Станица 1, Попучке 0, 14000 Ваљево 0223280738 21,12 0,4
46. ЈКП „Водовод Ваљево”,Резервоар , Рађево

село бб, 14000 Ваљево
5073705217 11,04 0,4

47. ЈКП „Водовод Ваљево”, Горња Грабовица,
Г. Грабовица бб,14000 Ваљево

5017064128 5,75 0,4

48. ЈКП „Водовод Ваљево” МЗ Петница,
Водовод Врело, Жабари бб, 14203 Драчић

5017087713 17,25 0,4

49. ЈКП “Водовод Ваљево” Резервоар Ј.
Ненадовића 118 ,14000 Ваљево

0223220550 17,25 0,4

50. ЈКП “Водовод Ваљево” , Рађево Село,
Рађево село бб, 14000 Ваљево

5093882247 11,04 0,4

51. ЈКП „Водовод Ваљево” Јовања бб, 14000
Ваљево

5069283723 3,68 0,4

52. ЈКП “Водовод Ваљево” , Рађево Село,
Рађево село бб, 14000 Ваљево

5073705217 11,04 0,4

53. ЈКП „Водовод Ваљево”, Доња Грабовица,
Д. Грабовица 0,14000 Ваљево

5073431370 11,04 0,4
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V 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

1.1. Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове из чл.75. ст.1.
ЗЈН:
1. Ако је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ( чл. 75.
ст. 1. т. 1. Закона);
2. Дa 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 или
против животне средине, кривично дело примања или давања мита или кривично дело преваре
( чл. 75. ст. 1. т. 2. Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије ( чл. 75. ст. 1. т. 4. Закона);
4. Да је поштовао обавезе које произилазе 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)
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом- уверење издато од Агенције за
енергетику Републике Србије да понуђач има важећу лиценцу за снабдевање електричном
енергијом.

1.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке су:
а) Пословни капацитет: да је понуђач активан на тржишту електричне енергије, односно да
је у периоду од 2 године пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки обавио најмање једну трансакцију, што се доказује уверењем издатим од стране
Оператора преносног система.

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
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Испуњеност обавезних условау за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу
са чл . 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ ( Образац којом понуђач под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијoм. Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у приказу обавезних
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услова, понуђач доказује достављањем Уверења издатог од Агенције за енергетику
Републике Србије да понуђач има важећу лиценцу за снабдевање електричном енергијом, у
виду неоверене копије.

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.У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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. У том
случају ИЗЈАВА , мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.

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.
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:
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;
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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 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:. Уверење издато од Агенције за енергетику
Републике Србије да понуђач има важећу лиценцу за снабдевање електричном енергијом .
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве,
дат је у поглављу XII). 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. Доказ за правна лица: Изјава о
поштовању обавеза које произилазе 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
Доказ за предузетнике: Изјава о поштовању обавеза које произилазе 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
Доказ за физичка лица: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Понуђач је дужан
да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
(чл. 75. ст. 2. Закона )

1.2. Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, да је
понуђач активан на тржишту електричне енергије, понуђач доказује достављањем уверења,
односно потврде Оператора преносног система (неоверене копије).

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 а- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 75.
ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________(навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке електричне енергије 05/2020 испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) ЗЈН);
3. Понуђач 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) ЗЈН);
4. Понуђач је поштовао 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст.
2. ЗЈН).

Место и датум :

____________________________ _______________________________
/ потпис овлашћеног лица понуђача/

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе
понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да
додатне услове испуњавају заједно.
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VI б - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке електричне енергије број 05/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);

3) Подизвођач 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) ЗЈН);

4) Подизвођач је поштовао 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 за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место и датум Подизвођач

_________________ _______________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача.
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VI- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. JЕЗИК НА КОЈЕММОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА ПОНУДА
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДЕ
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште на адресу: ЈКП „Водовод Ваљево“,
Вука Караџића 26, 14000 Ваљево, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ понуда за јавну набавку
бр. 05 /2020 – Набавка електричне енергије”
На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и број телефона контакт особе.
Понуде се достављају у ковертама затвореним на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Уколико коверта не буде запечаћена и
обележена као што је прописано Наручилац неће одговарати за достављање понуде на
погрешно место или превремено отварање исте.
Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 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. Понуђач треба да
достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити написана јасно и недвосмислено.
Обрасце, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају
читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Свако бељење или
подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.4.2020.
године до 11.00 часова. Неблаговремене понуде биће враћене понуђачу неотворене.
Исправном понудом сматра се понуда која испуњава све услове које предвиђа Закон о јавним
набавкама и конкурсна документација.
Понуда мора у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и сачињена
према упутству наручиоца.

3. ПАРТИЈЕ

Jавна набавка није обликована по партијама.

4. МОГУЋНОСТ ПОДНОШЕЊАПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈКП „Водовод Ваљево“, Вука
Караџића 26, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку бр. 05/2020- Набавка електричне енергије- НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку бр. 05/2020 -Набавка електричне енергије - НЕ
ОТВАРАТИ“ или
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Опозив понуде за јавну набавку бр. 05/2020 - Набавка електричне енергије - НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр.05/2020 – Набавка електричне енергије - НЕ
ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
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.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду
подноси самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности јавне набавке ( не већи
од 50%) који поверава подизвођачу и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као
и назив и седиште подизвођача.
За сваког подизвођача понуђач је дужан да достави доказе о испуњености услова из чл.75
ст.1.(тачке 1-4 ) Закона о јавним набавкама, као и доказ из истог члана (тачка 5 ) за део набавке
који ће извршити подизвођач.
У случају закључења уговора, подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.
Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, попуњава и потписује понуђач, без обзира на
број подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за добро извршење посла, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој другој понуди.
Исто лице не може бити подизвођач у више понуда.
Подношење заједничке понуде од стране групе понуђача, при чему један или више чланова
ангажује и подизвођача није дозвољенo.

8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, саставни део понуде мора бити
Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке који обавезно садржи податке о:
1.Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став1.т.1-4.
Закона о јавним набавкама, а услов из чл. 75. став1. Тачка 5. дужан је да испуни понуђач којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна дозвола надлежног органа за
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обављање делатности која је предмет јавне набавке.
Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем потписује понуђач који је у обрасцу у
конкурсној документацији и Правном акту (по избору понуде) означен као лидер групе.
Понуђач који подноси понуду самостално не може се у другој понуди појавити као члан групе
понуђача.
Исто лице може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА , ГАРАНТНИ РОК И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања не може бити краћи од 20, ни дужи од 45 дана од дана испоставе фактуре од
стране
Снабдевача. Плаћање се врши уплатом на рачун снабдевача.
Понуђачу није дозвољено тражити аванс.
9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке:
Електрична енергија се испоручује до мерних места наручиоца прикључених на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем и ниском напону. Испорука се врши
континуирано, од 00:00-24:00 h током 12 месеци од ступања уговора на снагу, односно од када
се стекну законски услови за промену снабдевача..
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је најмање 30 дана, рачунајући од дана отварања понуде. Понуде чији је
рок важности краћи наручилац ће одбити као неисправне.
9.4. Комерцијални услов набавке:
Уговор ће бити закључен у висини планиране процењене вредности, а најнижа понуђена
цена јединице мере (1 кWh) понуђача у обрасцу понуде ће се користити једино за рангирање
понуда ради избора најповољнијег понуђача за предметну јавну набавку. Наручилац није у
обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у складу са
стварном потрошњом наручиоца.
9.5.Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. ст. 5 Закона о
енергетици:
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву, оверену потписом одговорног лица, којом се
обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке,
поступити у складу са чланом 141. ст.5. Закона о енергетици, односно да ће по потписивању
уговора закључити:
1) Уговор о приступу систему са оператором система ( ЈП „Електромрежа Србије“) на који су
објекти наручиоца прикључени и образац понуде саставни део уговора.
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

10.НАЧИН НА КОЈИМОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене у понуди исказују се у динарима. Цена се наводи са и без пореза на додату вредност,
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са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
За оцену понуде у обзир ће се узимати цена без пореза на додату вредност.
У случају неуобичајено ниске цене наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о
јавним набавкама. Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу
на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПOШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ

Подаци у вези са пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству енергетике, развоја и
заштите животне средине, Немањина бр. 22-26, Београд, интернет адреса-www.merz.gov.rs
и у Агенцији за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића бр. 27а, 11160 Београд,
интернет адреса- www.sepa.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, ул. Немањина бр.11, 11000 Београд, www.minrzs.gov.rs

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА
РАСПОЛАГАЊЕ ПОНУЂАЧИМА, УКЉУЧУЈУЋИ ИЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач се обавезује да ће, на име гаранције за добро извршење посла, у тренутку закључења
Уговора наручиоцу предати бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање. Уз меницу се доставља менично овлашћење на износ од 10%
уговорене врености без ПДВ-а. Рок важности менице мора бити 30 дана дужи од истека рока
за коначно извршење посла. По истеку уговора наручилац ће меницу вратити понуђачу.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке који понуђач наводи у меничном овлашћењу -писму и фотокопија ОП обрасца
(обрасца са наведеним лицима за заступање понуђача).
Средство обезбеђења наручилац ће активирати уколико снабдевач не испоручи добро
уговореног квалитета, уколико не испоручи у уговореном року и укoлико не испоштује цене
уговорене у обрасцу структуре цене после првог враћања рачуна на усаглашавање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
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евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет)
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијамa, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: ЈКП „Водовод Ваљево” Вука
Караџића 26, Ваљево, са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за ЈН 05/2020“
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима
путем електронске поште или путем факса радним даном у току трајања радног времена
наручиоца од 07.00 часова до 15.00 часова, примљени захтев ће бити евидентиран са датумом
када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима
путем електронске поште или путем факса нерадним даном, или радним даном након
истека радног времена наручиоца, то јест након 15.00 часова, примљени захтев ће бити
евидентиран следећег радног рана.
Особа за контакт: Гордана Божић, број факса: 014/244-508, е-mail:
gordana.vodovodva@gmail.com.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНОЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може после отварања понуде, да у писаном облику захтева од понуђача додатна
објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу да
изврши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичних и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
у поступку јавне набавке:
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих тазлога 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 одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама, а који су се односили на исти
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предмет јавне набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног 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) изјава о раскиду уговора због неиспуњавања битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању лица која нису означена као чланови групе понђача на извршењу
уговора о јавној набавци.
7) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1., који се
односи на поступак који је спровео, или уговор који је закључио други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац може одбити понуду и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди
да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.
Формула за израчунавање пондера :
бп = најнижа понуђена цена x 100 /укупна цена понуде која се рангира

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ДОДЕЛИТИ УГОВОР УКОЛИКО ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају да две понуде имају исти број пондера, повољнија је она са дужим роком важења
понуде.
Уколико две понуде имају исти број пондера и исти рок важења понуде, повољнија је она у
којoј је понуђен дужи рок плаћања.

19. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ

Предност за домаће понуђаче биће остварена у складу са чл. 86. ЗЈН.

20. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА

Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
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21. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и прописе о заштити животне средине, као и да гарантује
да нема забрану обављања делатности важећу у време подношења понуде. (Образац Изјаве-
поглавље XII)

22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА

Понуђач сноси трошкове накнадe за коришћење патената, као и oдговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

23. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени
услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно
наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

24. НАЧИНУ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 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 Закona.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 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 обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 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 седам дана пре истека рока за
подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом
поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре подношења понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона
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указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке а у
складу са одредбама члана 150. Закона. Уколико наручилац одлучи да заустави даље
активности у случају подношења захтева за заштиту права, дужан је да у обавештењу о
поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне
набавке.
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 десет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, a пет дана у поступку јавне набавке мале
вредности и доношења одлуке о додели уговора на основи оквирног споразума у складу са
чланом 40а Закона.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке
поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се
не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати
приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права мора да садржи:1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за
контакт; 2) назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева,
односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 5)
чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156.овог
Закона; 7) потпис подносиоцa.
Уколико поднети захтев за заштиту права не садржи све елементе од тачке 1. до7., наручилац
ће такав захтев одбацити закључком.Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева И
Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
120.000,00 динара у складу чланом 156. закона (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра
плаћања: 153 , позив на број (број јавне набавке) сврха уплате: Захтев за заштиту права, назив
наручиоца са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне
набавке), корисник: буџет Републике Србије. Поступак заштите права понуђача регулисан је
одредбама чл. 138. -167. Закoна.

24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права, предвиђеног Законом о јавним набавкама.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач
којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у случају из става 3.
овог члана због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети
одлуку о додели уговора.
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _______________ од _________________ за јавну набавку електричне енергије
за ЈКП „Водовод Ваљево“, ЈН бр. 05/2020

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача

Телефон

Телефакс

Број рачуна понуђача и назив банке

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понудеи уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

2 Назив подизвођача

Адреса

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Проценат укупне набавке који ће
извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

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

1 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

2 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

3 Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

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 са потпуним снабдевањем

Јединствена цена за 1 kWh без ПДВ-а: ______ дин/kWh

Јединствена цена за 1 kWh са ПДВ-ом: ______ дин/kWh

Рок и начин плаћања
(не може бити краћи од 20, ни дужи од 45 дана,
од дана испоставе фактуре од стране
Снабдевача)

________ дана

Рок важења понуде (најмање 30 дана) ________ дана

Рок испоруке Континуирано снабдевање од 0:00-24 часа
током 12 месеци од закључења уговора

Место испоруке Унутар електроенергетског система
Републике Србије на мерним местима
прикључена ЈКП „Водовод Ваљево”на
дистрибутивни систем у категорији
потрошње на средњем и ниском напону )

Датум Потпис понуђача

__________________ ___________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Предмет набавке Јединица
мере

Јединична цена за 1 kWh активне
електричне енергије у динарима
по јединственој тарифи без
ПДВ-а

Јединична цена за 1
kWh активне
електричне енергије у
динарима по
јединственој тарифи, са
ПДВ-ом

Електрична
енергија са
одобреном снагом

kWh

Остали трошкови
(ако постоје)
Укупна цена за 1
kWh активне
електричне енергије
по јединственој
тарифи

Уколико понуђена цена обухвата увозну царину и друге дажбине (остали трошкови) ,
понуђач је дужан да их посебно прикаже.

У цену за активну електричну енергију не улазе следећи трошкови:
1. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије - према важећој ( у време
обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије на
које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у
„Службеном гласнику РС“
2. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије -према важећим ( у
време 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 РС“ .

3. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије- према
важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.

4. Акциза за утрошену електричну енергију- Обрачунава се и наплаћује на основу Закона о
изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 55/2015).

5. Накнада за унапређење енергетске ефикасности-у складу са Законом о накнадама за
коришћење јавних добара(„Службени гласник РС“, бр. 95/2018)

Место и датум
________________________________

_____________________ / потпис овлашћеног лица понуђача /



ЈКП „Водовод Ваљево”
Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије

25

IX МОДЕЛ УГОВОРА

о набавци електричне енергије

Закључен између уговорних страна:

1. ЈКП „Водовод Ваљево“, из Ваљева, ул. Вука Караџића бр. 26, ПИБ: 100070077, матични
број: 07136277, кога заступа директор Ђорђе Милановић, дипл.екон. ( у даљем тексту
Наручилац)

2. Предузећа ______________________, са седиштем у ________________,
ул.________________бр._____ ПИБ:______________, матични број _____________, текући
рачун бр._____________________ код ________________ банке, кога заступа
_______________________ ( у даљем тексту Испоручилац)

3._______________________________________________________________________________
________________________________________________________ (Подизвођач, члан групе
понуђача)

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке
у отвореном поступку ЈН 05/2020.

- да понуда Испоручиоца бр. 05/2020 ____( биће преузето из понуде) од ______.04.2020.
године у потпуности одговара захтевима Наручиоца, те да иста представља саставни део овог
уговора.

Члан 2.

Предмет уговора:

Предмет уговора је купопродаја електричне енергије са потпуним снабдевањем објеката
наручиоца, прикључених на дистрибутивни систем, са балансном одговорношћу.

Испоручилац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са важећим законским и
подзаконским прописима Републике Србије, посебно са Правилима о раду преносног система
и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Службени гласник РС“ бр.
03/2012 и 120/2012). Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“ бр. 63/2013).

Места испоруке су сва мерна места Наручиоца, прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на средњем и ниском напону, у складу постојећим ознакама ЕД из
техничке спецификације.
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Члан 3.

Количина:

Уговорне стране су сагласне да количина преузетих добара за време трајања уговора
буде одређена у складу са стварним потребама Наручиоца.

Уговорне стране сагласно утврђују да је процењена вредност предметне јавне набавке у
висини до 46.000.000 динара без ПДВ-а утврђена као планирана вредност предметних добара
и да представља укупну максималну вредност овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама,
након закључења овог Уговора без претходног спровођења поступка јавне набавке могу
повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално
до 5 % укупно уговорене вредности из става 1. овог члана

Наручилац задржава право да у току трајања овог Уговора врши корекцију мерних места,
а што ће бити регулисано анексом уговора. Потрошња електричне енергије на новим мерним
местима ће се обрачунавати по јединичној цени за 1 kWh из чл.4. овог Уговора.

Члан 4.

Цена:

Цена за 1 (један) kWh електричне енергије је у износу од ____________динара без ПДВа, а
_______ дин са ПДВ-ом.

Цена је фиксна за уговорени период испоруке.

У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за
пренос, нити система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије, акциза за утрошену електричну енергију,
као ни накнада за унапређење енергетске ефикасности..

Члан 5.

Начин обраде рачуна, обавезни елементи и начин издавања рачуна:

Трошкове из става 3. члана 4. овог Уговора Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу у оквиру
месечног рачуна на основу обрачунских величина за мерна места Наручиоца, у складу са
позитивним прописима Републике Србије.

Члан 6.

Услови плаћања:

Наручилац се обавезује да плати износ наведен на оригиналном рачуну Испоручиоца у року
од ______ дана од дана пријема оригиналног рачуна.
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Члан 7.

Средство обезбеђења:

Испоручилац се обавезује да ће у тренутку закључења уговора, на име гаранције за добро
извршење посла, наручиоцу предати бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије, са меничним овлашћењем на износ у висини 10%
од вредности уговора.

Меница мора бити оверена и потписана од лица овлашћеног за заступање, а уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју је Испоручилац навео у меничном овлашћењу-писму у корист: ЈКП „Водовод Ваљево“ и
потврда о регистрацији менице.

Меница за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана од истека рока за извршење
уговорених обавеза.

Члан 8.

Виша сила:

Испоручилац и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају
више силе. Виша сила ослобађа Испоручиоца да испоручи, а Наручиоца да преузме количине
добра утврђене овим уговором за време њеног трајања.

Као виша сила сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних
непогода (полаве, земљотреси, пожари и сл) као и догађаји и околности које су настале после
закључења уговора, који онемогућавају извршење уговорених обавеза, које Испоручилац није
могао спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти државних
органа и Оператора система, донети у складу са правилима о раду система, а у циљу
обезбеђивања сигурности електроенергетског система.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести писаним
путем другу уговорну страну о настанку , врсти и трајању више силе уколико се њено трајање
могло предвидети, као и да предузме активности ради ублажавања последица више силе.

За време трајања више силе прва и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорних обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
документом издатим од стране надлежних органа.

У случају да догађај више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе за
период дужи од једног месеца, исте 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 писаним путем обавести другу уговорну страну.
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Члан 9.

Трајање уговора:

Овај уговор ступа на снагу када се испуне законски услови за промену Снабдевача и траје 12
месеци рачунајући од дана ступања уговора на снагу.

Утрошком средстава Наручиоца у износу уговорене вредности из чл. 3. ст.2. овог уговора, пре
истека рока од 12 месеци, овај уговор престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем
обавештава Испоручиоца.

Члан 10.

Остале одредбе:

Средства за реализацију овог уговора су обезбеђена Програмом пословања ЈКП „Водовод
Ваљево“ за 2020. годину. Реализација овог уговора у 2021. години ће зависити од обезбеђења
средстава за ту намену Програмом пословања ЈКП „Водовод Ваљево“ за 2021. годину.

За све остало што није регулисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а у случају
да то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.

Испоручилац Наручилац

ЈКП „Водовод Ваљево“

______________________________ _______________________________

Ђорђе Милановић, дипл. екон.

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери потписом
овлашћеног лица, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. У случају
подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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Х ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), као и чл. 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. Гласник РС 29/13), у
јавној набавци, достављамо образац са структуром трошкова припреме понуде за ЈН бр.
05/2020 набавка електричне енергије.

За припремање понуде за ЈН 05/2020 понуђач _____________________________ из
_________________________ је имао следеће трошкове:

Назив припремне радње Цена
1
2
3
4
5
6
УКУПНО

Напомена: У складу са чл. 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити накнаду трошкова од
наручиоца.

Место и датум :

____________________________ _______________________________
/ потпис овлашћеног лица понуђача/
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XI ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15 68/15),
као и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл. Гласник РС 29/13,
86/15),
понуђач ________________________________________ даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке електричне енергијe за наручиоца ЈКП „Водовод Ваљево“, ЈН бр.
05/2020 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум :

____________________________ _______________________________
/ потпис овлашћеног лица понуђача/
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач________________________________________ у поступку јавне набавке електричне
енергије бр. 05/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум :

____________________________ _______________________________
/ потпис овлашћеног лица понуђача/

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.


