КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 85/19
Датум: 27.09.2018.
Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне
набавке добра – електрична енергија, редни број јавне набавке 85/19 у складу са одредбом члана
63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/15, 68/15), у законском року
доставља измену конкурсне документације.
Измена бр. 1
1.1 На страни 16/45 Конкурсне документације у делу критеријума за доделу уговора врши се
измена текста:
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
Избор између достављених понуда применом критеријума ''најнижа понуђена цена''
подразумева рангирање понуда само и искључиво на основу тога колики је укупан збир
јединичних цена понуђен без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће доделити
уговор оном понуђачу који за категорију потрошње на ниском напону има нижу
јединичну цену активне енергије ВТ (дин./kWh.).
У случају истих понуђених јединичних цена активне енергије ВТ (дин./kWh.),као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исте јединичне
цене активне енергије ВТ (дин./kWh.) и исте рокове плаћања. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде
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на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

тако да сада гласи:

1. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за оцену понуда је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, са следећим
елементима:
1) Понуђена укупна цена за ниски напон

70 пондера

2) Понуђена укупна цена за широку потрошњу – двотарифно мерење

20 пондера

3) Понуђена укупна цена за широку потрошњу – једнотарифно мерење 10 пондера
УКУПНО

100 пондера

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА и то према следећој методологији доделе пондера:
1. Понуђена укупна цена за ниски напон – 70 пондера,
Понуди која садржи најнижу понуђену укупну цену за ниски напон додељује се
предвиђени максимални број пондера, док ће понуђена цена из осталих понуда бити
оцењена, како следи:
Најнижа понуђена цена / понуђена цена одређеног понуђача
понуђену укупна цена за ниски напон;

х

70 = пондери за

2. Понуђена укупна цена за широку потрошњу – двотарифно мерење – 20
пондера.
Понуди која садржи најнижу понуђену укупну цену за широку потрошњу – двотарифно
мерење, додељује се предвиђени максимални број пондера, док ће остале понуде бити
оцењене, како следи:
Најнижа понуђена цена / понуђена цена одређеног понуђача х
понуђену укупну цену за широку потрошњу – двотарифно мерење;

20 = пондери за

3. Понуђена укупна цена за широку потрошњу – једнотарифно мерење – 10
пондера.
Понуди која садржи најнижу понуђену укупну цену за широку потрошњу – једнотарифно
мерење, додељује се предвиђени максимални број пондера, док ће остале понуде бити
оцењене, како следи:
Најнижа понуђена цена / понуђена цена одређеног понуђача х
понуђену укупну цену за широку потрошњу – једнотарифно мерење;
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2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда буду оцењене као најповољније, предност ће имати онај
понуђач који је понудио дужи рок плаћања. Уколико и овај параметар буде једнак,
предност ће имати онај понуђач који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају исти рок плаћања и исти рок важења понуде.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје,
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима
који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем
жреба.

1.2 На страни 21/45 Конкурсне документације у делу 5) Опис предмета набавке, врши се измена
текста:
Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање Јавног предузећа ''Градско
стамбено'' Београд

А - Широка потрошња
АЈ
Категорија:
Широка
потрошња

Опис

Јединица
мере

Једнотрифно Активна енергија - зелена зона
бројило
Активна енергија - плава зона

kWh

Активна енергија - црвена зона

kWh

Цена у динарима
по јединици мере
(без ПДВ-а)

kWh

АЈ укупно
(збир јединичних цена без ПДВ-а)
ПДВ:
АЈ укупно
(збир јединичних цена са ПДВ-ом)
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АД
Категорија:
Широка
потрошња

Опис

Двотарифно Активна енергија ВТ - зелена зона
бројило
Активна енергија НТ - зелена зона

Јединица
мере

Цена у динарима
по јединици мере
(без ПДВ-а)

kWh
kWh

Активна енергија ВТ - плава зона

kWh

Активна енергија НТ - плава зона

kWh

Активна енергија ВТ - црвена зона

kWh

Активна енергија НТ - црвена зона

kWh

АД укупно
(збир јединичних цена без ПДВ-а)
ПДВ:
АД укупно
(збир јединичних цена са ПДВ-ом)
А УКУПНО = АЈ укупно (без ПДВ-а) + АД укупно (без ПДВ-а) = _____________

Б - Ниски напон
Категорија:
Ниски
напон

Опис

Јединица
мере

Активна енергија ВТ

kWh

Активна енергија НТ

kWh

Цена у динарима
по јединици мере
(без ПДВ-а)

Б УКУПНО
(збир јединичних цена без ПДВ-а)
ПДВ:
Б УКУПНО
(збир јединичних цена са ПДВ-ом)

УКУПАН ЗБИР ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а
(А УКУПНО + Б УКУПНО) = ___________________ динара
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тако да сада гласи:
Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање Јавног предузећа ''Градско
стамбено'' Београд
Категорија ниски напон

Опис

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Јединица
мере

Цена по
Укупна
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
јединици
количина (Цена по јединици мере x (Цена по јединици мере x
мере (са
кWh
Укупна количина)
Укупна количина)
ПДВ-ом)

Активна
енергија
ВТ

kWh

483.400

Активна
енергија
НТ

kWh

224.440

УКУПНО

Категорија широка потрошња – двотарифно мерење

Опис

Једини
ца
мере

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Цена по
Укупна
јединици
количина
мере (са
кWh
ПДВ-ом)

Активна
енергија
ВТ

kWh

75.550

Активна
енергија
НТ

kWh

25.890

Укупна цена без ПДВ-а
(Цена по јединици мере x
Укупна количина)

Укупна цена са ПДВ-ом
(Цена по јединици мере x
Укупна количина)

УКУПНО

Категорија широка потрошња – једнотарифно мерење

Опис

Активна
енергија
ВТ

Једини
ца
мере

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

kWh

Цена по
Укупна
јединици
количина
мере (са
кWh
ПДВ-ом)

Укупна цена без ПДВ-а
(Цена по јединици мере x
Укупна количина)

Укупна цена са ПДВ-ом
(Цена по јединици мере x
Укупна количина)

59.000

УКУПНО
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1.3 На страни 11/45 Конкурсне документације у делу Обавезних услова, врши се измена текста:

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће
у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и
то:
Р.бр

1.

2.

3.

4.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), 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
Да он и његов законски заступник став
2.
ЗЈН,
дефинисане
овом
није осуђиван за неко од кривичних конкурсном документацијом
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);
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) ЗЈН);
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. ЗЈН).

тако да сада гласи:
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће
у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и
то:
Р.бр

1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
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2.

3.

4.

5.

услове за учешће у поступку јавне
Да он и његов законски заступник набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и
није осуђиван за неко од кривичних став
2.
ЗЈН,
дефинисане
овом
дела
као
члан
организоване конкурсном документацијом
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);
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) ЗЈН);
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. ЗЈН).
Да има важећу лиценцу надлежног
органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (чл.
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) односно да
има важећу лиценцу за трговину
електричном енергијом на тржишту
електричне енергије издате од
Агенције за енергетику Републике
Србије.

Фотокопија важеће лиценце за трговину
електричном енергијом на тржишту
електричне енергије издате од Агенције
за енергетику.

1.4 На страни 37/45 Конкурсне документације у делу Понуда мора да садржи врши се измена
текста:
Понуда мора да садржи:
Број
1

Назив документа
Образац понуде (Образац 1)

2

Образац структуре понуђене цене (Образац 2)

3

Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)

4

Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)

5

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);

6

Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених
овом конкурсном документацијом (Образац 6)
Додатни услови:
Доказ:
- Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) надлежног органа (АПР), који мора да садржи:
статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године,
показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.),

7
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Напомена: Уколико бонитет не садржи податке за 2017. годину, онда је потребно доставити статистичке
извештаје (биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2017. годину који су од стране овлашћеног
лица (законског заступника) понуђача потписани и предати АПР-у и доказ из АПР-а да су извештаји предати,
- потврда НБС да понуђач у периоду од 6 месеци који претходе месецу објављивања јавног позива није био
неликвидан (да није имао блокиран рачун).
Доказ:
-Фотокопија Потврде Оператора преносног система потписана и оверена печатом.
8
9
10
11

Модел уговора (попуњен, оверен печатом и потписан)
Фотокопија Решења о извршеној регистрацији и изјава у којој ће навести интернет страница на којој се тражени
подаци могу проверити - уколико је лице уписано у Регистар понуђача (члан 78, став 5 Закона).
Техничка документација и планови
Споразум о заједничком наступању – уколико понуду подноси група понуђача

тако да сада гласи:
Понуда мора да садржи:
Број
1

Назив документа
Образац понуде (Образац 1)

2

Образац структуре понуђене цене (Образац 2)

3

Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)

4

Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)

5

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);

6

Фотокопија важеће лиценце за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издате од
Агенције за енергетику
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених
овом конкурсном документацијом (Образац 6)
Додатни услови:
Доказ:
- Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) надлежног органа (АПР), који мора да садржи:
статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године,
показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.),
Напомена: Уколико бонитет не садржи податке за 2017. годину, онда је потребно доставити статистичке
извештаје (биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2017. годину који су од стране овлашћеног
лица (законског заступника) понуђача потписани и предати АПР-у и доказ из АПР-а да су извештаји предати,
- потврда НБС да понуђач у периоду од 6 месеци који претходе месецу објављивања јавног позива није био
неликвидан (да није имао блокиран рачун).

7

8

Доказ:
-Фотокопија Потврде Оператора преносног система потписана и оверена печатом.
9
10
11
12

Модел уговора (попуњен, оверен печатом и потписан)
Фотокопија Решења о извршеној регистрацији и изјава у којој ће навести интернет страница на којој се тражени
подаци могу проверити - уколико је лице уписано у Регистар понуђача (члан 78, став 5 Закона).
Техничка документација и планови
Споразум о заједничком наступању – уколико понуду подноси група понуђача

Комисија за јавну набавку бр. 85/19
Напомена:
У прилогу се налазе измењене стране које чине саставни део конкурсне документације.
Измена бр. 1, ЈН 85/19
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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, односно добављач дужан је да без одлагања, односно у року од 5 (пет)
дана од дана настанка промене, 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.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за оцену понуда је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА, са следећим
елементима:
2) Понуђена укупна цена за ниски напон

70 пондера

2) Понуђена укупна цена за широку потрошњу – двотарифно мерење

20 пондера

3) Понуђена укупна цена за широку потрошњу – једнотарифно мерење 10 пондера
УКУПНО

100 пондера

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА и то према следећој методологији доделе пондера:
4. Понуђена укупна цена за ниски напон – 70 пондера,
Понуди која садржи најнижу понуђену укупну цену за ниски напон додељује се
предвиђени максимални број пондера, док ће понуђена цена из осталих понуда бити
оцењена, како следи:
Најнижа понуђена цена / понуђена цена одређеног понуђача
понуђену укупна цена за ниски напон;

х

70 = пондери за

5. Понуђена укупна цена за широку потрошњу – двотарифно мерење – 20
пондера.
Понуди која садржи најнижу понуђену укупну цену за широку потрошњу – двотарифно
мерење, додељује се предвиђени максимални број пондера, док ће остале понуде бити
оцењене, како следи:
Најнижа понуђена цена / понуђена цена одређеног понуђача х
понуђену укупну цену за широку потрошњу – двотарифно мерење;

20 = пондери за

6. Понуђена укупна цена за широку потрошњу – једнотарифно мерење – 10
пондера.
Понуди која садржи најнижу понуђену укупну цену за широку потрошњу – једнотарифно
мерење, додељује се предвиђени максимални број пондера, док ће остале понуде бити
оцењене, како следи:
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Најнижа понуђена цена / понуђена цена одређеног понуђача х
понуђену укупну цену за широку потрошњу – једнотарифно мерење;

10 = пондери за

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда буду оцењене као најповољније, предност ће имати онај
понуђач који је понудио дужи рок плаћања. Уколико и овај параметар буде једнак,
предност ће имати онај понуђач који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају исти рок плаћања и исти рок важења понуде.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје,
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима
који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем
жреба.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Електрична енергија
Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање Јавног предузећа ''Градско
стамбено'' Београд
Категорија ниски напон

Опис

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Јединица
мере

Цена по
Укупна
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
јединици
количина (Цена по јединици мере x (Цена по јединици мере x
мере (са
кWh
Укупна количина)
Укупна количина)
ПДВ-ом)

Активна
енергија
ВТ

kWh

483.400

Активна
енергија
НТ

kWh

224.440

УКУПНО

Категорија широка потрошња – двотарифно мерење

Опис

Једини
ца
мере

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

Цена по
Укупна
јединици
количина
мере (са
кWh
ПДВ-ом)

Активна
енергија
ВТ

kWh

75.550

Активна
енергија
НТ

kWh

25.890

Укупна цена без ПДВ-а
(Цена по јединици мере x
Укупна количина)

Укупна цена са ПДВ-ом
(Цена по јединици мере x
Укупна количина)

УКУПНО

Категорија широка потрошња – једнотарифно мерење

Опис

Активна
енергија
ВТ

Једини
ца
мере

Цена по
јединици
мере (без
ПДВ-а)

kWh

Цена по
Укупна
јединици
количина
мере (са
кWh
ПДВ-ом)

Укупна цена без ПДВ-а
(Цена по јединици мере x
Укупна количина)

Укупна цена са ПДВ-ом
(Цена по јединици мере x
Укупна количина)

59.000

УКУПНО
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Остали трошкови:
Трошкови приступа за пренос електричне енергије
Према важећој ( у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за
преноселектричне енергије на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику
Републике Србијеи која је објављена у “Службеном гласнику РС”.
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 сагласностАгенције за енергетику Републике Србије и које су објављене
у “Службеном гласнику РС”.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне
енергије.
Рок и начин плаћања:
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Плаћање у року од ______ (минимум 15 (петнаест), а максимум 45 (четрдесетпет) дана
од дана пријема оригиналног рачуна за испоручене количине електричне енергије у
претходном месецу и комплетне пратеће документације). (Уписати)
Рок испоруке - период снабдевања:
У року од једног дана од дана закључења уговора о потпуном снабдевању, у трајању од
једне године од 00:00 h до 24:00 часова.
Место испоруке (примопредаје):
Места испоруке (примопредаје) су мерна места Наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и категорији широке
потрошње према табелама у техничкој спецификацији.
За мерна места која Наручиоц пријави у периоду важења уговора важиће услови
дефинисани овим уговором.
Начин и капацитет испоруке:
Стална и гарантована испорука електричне енергије
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Купца на
местима примопредаје током периода снабдевања.
Снабдевач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје
(мерно место) Наручиоца.
Рок важења понуде: ______ (минимум 60 дана дана од дана отварања понуда)
(Уписати).
Датум: ________ 2018. године
Понуђач
________________________________
М. П.
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде
за сваку партију посебно.
Измена бр. 1, ЈН 85/19
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће
у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и
то:
Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), 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
Да он и његов законски заступник став
2.
ЗЈН,
дефинисане
овом
није осуђиван за неко од кривичних конкурсном документацијом
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);
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) ЗЈН);
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. ЗЈН).
Да има важећу лиценцу надлежног
органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (чл.
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) односно да
има важећу лиценцу за трговину
електричном енергијом на тржишту
електричне енергије издате од
Агенције за енергетику Републике
Србије.
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Фотокопија важеће лиценце за трговину
електричном енергијом на тржишту
електричне енергије издате од Агенције
за енергетику.
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Понуда мора да садржи:
Број
1

Назив документа
Образац понуде (Образац 1)

2

Образац структуре понуђене цене (Образац 2)

3

Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)

4

Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)

5

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);

6

Фотокопија важеће лиценце за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издате од
Агенције за енергетику
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених
овом конкурсном документацијом (Образац 6)
Додатни услови:
Доказ:
- Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) надлежног органа (АПР), који мора да садржи:
статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године,
показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.),
Напомена: Уколико бонитет не садржи податке за 2017. годину, онда је потребно доставити статистичке
извештаје (биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2017. годину који су од стране овлашћеног
лица (законског заступника) понуђача потписани и предати АПР-у и доказ из АПР-а да су извештаји предати,
- потврда НБС да понуђач у периоду од 6 месеци који претходе месецу објављивања јавног позива није био
неликвидан (да није имао блокиран рачун).

7

8

Доказ:
-Фотокопија Потврде Оператора преносног система потписана и оверена печатом.
9
10
11
12

Модел уговора (попуњен, оверен печатом и потписан)
Фотокопија Решења о извршеној регистрацији и изјава у којој ће навести интернет страница на којој се тражени
подаци могу проверити - уколико је лице уписано у Регистар понуђача (члан 78, став 5 Закона).
Техничка документација и планови
Споразум о заједничком наступању – уколико понуду подноси група понуђача

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, 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 сваког понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона.

Измена бр. 1, ЈН 85/19
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