КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка електричне енерије за покриће губитака у преносном систему за
период јул-децембар 2014

број Јавне набавке
130 14 0

Београд, мај 2014. године

На основу члана 61 Закона о јавним набавкама („Службени Гласник Републике Србије“ број
124/12, у даљем тексту ЗЈН) и члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова у
набавкама („Службени Гласник Републике Србије“ број 29/13), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке (бр. 6013 од 22.05.2014. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку
(бр. 6013/1 од 22.05.2014. године), припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку електричне енергије за покривање губитака у преносном систему
за период јул-децембар 2014. године
Конкурсна документација садржи:

I Општи део
1.
2.
3.
4.

Позив за подношење понуде
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Критеријуми за избор најповољније понуде
Обрасци и изјаве
4.1. Образац понуде
4.2. Образац структуре цене
4.3. Гаранција за озбиљност понуде
4.4. Изјава о достављању финансијских гаранција
4.5 Изјава понуђача о додатном финансијском обезбеђењу
4.6 Образац трошкова припреме понуде
4.7 Изјава о независној понуди
4.8 Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
4.9 Гаранција интелектуалне својине

5.

Модел Уговора

Прилог 2 уговора

II Технички део
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I Општи део
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1) Подаци о Наручиоцу:
Назив
Адреса
Интернет страница
Врста Наручиоца

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“
Кнеза Милоша 11, Београд
www.ems.rs
Остало

2) Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак, II фаза, члан 34. и члан 124. ЗЈН
3) Предмет јавне набавке: ЈН 130 14 0 - Набавка електричне енергије за покривање губитака у
преносном систему за период јул-децембар 2014. године
4) Ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија
5) Набавка резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: Не
6) Закључење оквирног споразума: Не
7) Подношење електронске понуде: Није допуштено
8) Обавеза подношења понуде са подизвођачима: Не
9) Критеријум за доделу уговора: критеријум најниже цене
10) Преузимање конкурсне документације: Непосредан увид и преузимање конкурсне
документације је на адреси: ЈП ЕМС ул. Кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд, канцеларија
бр. 516 од 09-15 часова, сваког радног дана или преко Портала јавних набавки или на
интернет страници: www.ems.rs
11) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи треба да доставе
понуде најкасније до: 12.06.2014. године до 10:00 часова на архиву Наручиоца: ЈП
Електромрежа Србије, Кнеза Милоша 11, Београд. Понуде се достављају у затвореној
коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да ће се први пут отворити, са назнаком:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 130 14 0
Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему
за период јул-децембар 2014. године
НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте или кутије навести тачан назив и адресу понуђача. Понуда се може
доставити поштом или лично, најкасније последњег дана рока до 10:00 часова, по локалном
времену.
Неблаговремено достављене понуде неће се узимати у разматрање, односно неотворене ће
бити враћене понуђачима. Благовременост ће се ценити искључиво према дану и сату
приспећа на архиву Наручиоца, а не према дану и сату предаје у пошти.
12) Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање свих благовремено приспелих
понуда ће се обавити 12.06.2014. године у 10:30 часова у просторијама Наручиоца, на
адреси ЈП ЕМС, ул. Кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд, у присуству чланова Комисије за
предметну јавну набавку.
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13) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да представницима Наручиоца предају
посебна писана овлашћења, оверена печатом и потписом, за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
14) Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука за доделу уговора у предметном
поступку јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
15) Лице за контакт: Стеван Буцек, телефон: 011 333 0 689, телефакс: 011 3242 414, email:
stevan.bucek@ems.rs
Комисија:
мр Владимир Јанковић, дипл.инж.ел., члан

_________________

Владица Николић, дипл.инж.ел., заменик члана

_________________

Стеван Кончар дипл.инж.ел., члан

_________________

Стеван Буцек, дипл.инж.ел., члан

_________________

Борислава Гајић, дипл.правник, члан

_________________
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном
систему за период јул-децембар 2014. године.
1)

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на српском језику.

2)
Неприхватљиве понуде неће се узимати у разматрање. Прихватљивом понудом сматра се
понуда која је благовремена, која садржи попуњен Образац понуде – Образац 4.1. (са
припадајућим прилозима), Образац структуре цене - Образац 4.2, као и сва остала документа,
обрасце и прилоге наведене у конкурсној документацији (сви oбрасци морају бити оверени
печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача), која је одговарајућа, која не ограничава, нити
условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
3)
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве Наручилац ће користити само за
намене позива за подношење понуда и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда,
нити у наставку поступка или касније. Наручилац ће као поверљива третирати она документа која
у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис
лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу,
поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано
“ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе
наведени начин. Поверљивим се не могу сматрати цене из понуде, као и остали елементи
критеријума у случају примене критеријума економски најповољније понуде.
4)

Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

5)
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
Измена, допуна или опозив понуде мора бити достављен пре истека рока за подношење понуда, на
начин истоветан начину подношења понуда.
6)
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
7)

Понуду може поднети група квалификованих понуђача.

Група квалификованих понуђача која подноси заједничку понуду, уз Образац понуде обавезно
доставља и Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем
- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења
- Понуђачу који ће издати рачун
- Рачуну на који ће бити извршено плаћање
- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
- Да сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
8)
Цена у понуди мора бити израженa у динарима или еврима без обрачунатог пореза на
додату вредност. Однос RSD:EUR за потребе рангирања понуда се рачуна уз примену средњег
курса Народне банке Србије важећег на дан отварања понуда. Цене дате у понуди морају бити
фиксне до краја реализације уговора.
Уколико домаћи Понуђач цену изрази у EUR плаћање ће се вршити у динарској противредности
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по средњем курсу Народне банке Србије за EUR који је важећи на дан промета добара.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у РСД.
У случају да Понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и
урачунати га у коначну вредност понуде. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у
коначну цену из понуде, неће бити накнадно узети у обзир.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92
ЗЈН.
9)
Понуђач је у обавези да у обрасцу понуде дефинише услове плаћања, с тим да је рок за
плаћање по уговореним обавезама 15 дана од дана пријема исправног рачуна и комплетне
документације. Наручилац не дозвољава авансно плаћање. Наручилац дозвољава сукцесивну
испоруку.
10)
Понуда мора мора бити изражена на паритету преносни систем Републике Србије, без дела
преносног система Републике Србије на Косову и Метохији.
11)

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана јавног отварања понудe.

12)
У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној
набавци, Понуђачи су у обавези да доставе гаранцију за озбиљност понуде којом обезбеђују
испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, и то банкарску
гаранцију за озбиљност понуде на износ од 100.000,00 EUR или у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан издавања банкарске гаранције, безусловну и плативу на први позив.
Модел гаранције дат је у делу 4. Обрасци и изјаве (Образац бр. 4.3). У случају да Понуђач измени,
допуни или опозове своју понуду након јавног отварања понуда или одбије да потпише уговор у
законском року у случају да је његова понуда изабрана као најповољнија, Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију. Важност банкарске гаранције за озбиљност понуде мора бити минимум
колико и важност опције понуде.
Банкарска гаранција ће бити враћена свим Понуђачима одмах по закључењу уговора са изабраним
Понуђачем.
Недостављање гаранције за озбиљност понуде, сматраће се битним недостатком понуде.
13)
Понуђачи су у обавези да у случају потписивања уговора приложе изјаву о достављању
банкарске гаранције за добро извршење посла на износ од 500.000,00 EUR или у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на дан издавања банкарске гаранције, са роком важности
до 31. јануара 2015. године. Уколико Понуђач има статус балансно одговорне стране у складу са
Правилима о раду тржишта електричне енергије није потребно да доставља гаранције за добро
извршење посла на износ од 500.000,00 EUR или у динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан издавања банкарске гаранције (Образац бр.4.4).
14)
Заинтересована лица могу тражити додатне информације и објашњења у вези са
припремом понуде само у писаном облику најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда. Комуникација се одвија на начин предвиђен чланом 20. ЗЈН. Тражење додатних
информације и појашњења телефоном нису дозвољена.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева од стране заинтересованог лица,
писаним путем, сходно члану 20. ЗЈН, послати одговор заинтересованом лицу и истовремено ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу: Јавно предузеће „Електромрежа Србије“, Кнеза Милоша 11,
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Београд, или на телефакс број : 011 32 42 414 или на e-mail stevan.bucek@ems.rs уз напомену
„Објашњења – ЈН 130 14 0“. Радно време наручиоца је 08:00 – 16:00 часова .
15)
Уколико понуђач жели да дода још нешто у својој понуди, може то урадити на свом
меморандуму.
16)
Наручилац задржава права на проверу веродостојности наведених података и изјава.
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу и непосредан увид код Понуђача
односно његових подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом или прихватљивом.
Наручилац може уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Услучају 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.
17)
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три године
у поступку јавне набавке:
- непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да
сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање Наручиоца у
току поступка јавне набавке.
- поступио супротно забрани из члана 25. ЗЈН.
- учинио повреду конкуренције.
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
- одбио да достави доказ и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити 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.
Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке конкурсне документације су:
- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа
- исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза
- исправа о наплаћеној уговорној казни
- рекламације корисника које нису отклоњене у гарантном року
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача
- уговор о раду, уговор о делу или било која писан исправа, која потврђује да је лице које је
учествовало у поступцима јавних набавки или са њиме повезана лица, у року од две године
након престанка радног односа код Наручиоца, радно ангажована код добављача или код
лица повезаних са тим добављачем, уколико је вредност уговора додељених том добављачу
у последњих годину дана пре престанка радног односа представника Наручиоца већа од 5%
укупне вредности свих уговора које је Наручилац закључио у том периоду
- писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података наведених у
понуди
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-

-

писана исправа којом се потврђује да је Понуђач вратио Наручиоцу непотписан уговор о
јавној набавци или писана исправа којом Понуђач одбија да потпише уговор, након што му
је уговор у поступку јавне набавке додељен
писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског
обезбеђења на која се у понуди обавезао
писана исправа којом се потврђује да су Наручилац и Понуђач у судском или арбитражном
поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних набавки или по
основу неспуњења обавеза из раније закључених уговора 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
други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
Наручилац ће одбити понуду Понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне
набавке као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је Понуђач добио негативну
референцу, Наручилац захтева од Понуђача да поднесе додатно средство финансијског
обезбеђења испуњења уговорних обавеза у износу од 15% вредности понуде. Као средство
додатног финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза потребно је доставити банкарску
гаранцију, безусловну и наплативу на први позив, која не може садржати додатне услове за
исплату и промењену месну надлежност за решавање спорова, са роком важности 30 дана дуже од
дана истека рока за измирење уговорних обавеза.
Банкарска гаранција се доставља истовремено уз потписан уговор. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције мора да се
продужи. Уколико су разлози за продужење важности банкарске гаранције на страни Наручиоца,
трошкове продужења банкарске гаранције сноси Наручилац.
18)
У моделу уговора који је саставни део конкурсне документације Понуђач мора да попуни
све елементе уговора и стави печат и потпис на предвиђено место, чиме потврђује да се слаже са
моделом уговора. У случају подношења понуде са подизвођачима, у Моделу уговора морају бити
наведени сви подизвођачи.
19)
Избор Понуђача за доделу уговора о јавној набавци електричне енергије, обавиће се
применом критеријума најниже цене.
20)
Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито наведу да су
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине, уколико је то случај.
Уколико Понуђач у својој понуди не достави потписану и печатирану Изјаву 4.8 његова понуда
сматраће се неприхватљивом, и неће бити узета у разматрање приликом стручне оцене понуда.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси искључиво Понуђач.
21)
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет Понуђача. Ако је поступак јавне
набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу
надокнади трошкове прибављања средства финансијског обезбеђења, под условом да Понуђач
тражи накнаду ових трошкова у својој понуди.
22)
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу
уговора. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и
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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.
23)
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке
после доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, о чему може поднети
писани захтев Наручиоцу. Наручилац је дужан да Понуђачу омогући увид у документацију и
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 дана од дана
пријема писаног захтева.
24)
Ако је у поступку јавне набавке чија је процењена вредност већа од износа из члана 57. ЗЈН
већина понуда одбијена, Наручилац ће организовати извештавање понуђача. Сматраће се да је
одбијена већина понуда, ако је одбијено више од половине поднетог броја понуда. О извештавању
понуђача и разговору са Понуђачима сачиниће се записник који ће потписати и представници
Наручиоца и представници Понуђача. Пре почетка извештавања представници Понуђача у
обавези су да приложе писано овлашћење да могу присуствовати организованом састанку.
25)
У случају да Понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може у
свакој фази поступка јавне набавке поднети захтев за заштиту права. Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој комисији, а предаје се Наручиоцу. Примерак Захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља и Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца
најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Број рачуна буџета РС за уплату таксе из члана 156. став 1. је:
840-742221843-57
шифра плаћања :
153
позив на број :
97 50-016
Сврха :
Републичка административна такса – ЈН 130 14 0
Корисник :
Буџет Републике Србије
26)
Уговор по овој јавној набавци ће бити закључен пo истеку рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. ЗЈН, изузев ако није поднета само једна понуда.
Понуђач прихвата да уколико буде позван, по овој понуди закључи уговор у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. Уколико Понуђач чија је понуда
изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може закључити уговор са првим
следећим најповољнијим Понуђачем.
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Комисија Наручиоца ће размотрити све благовремене понуде ради утврђивања комплетности и
испуњености свих захтеваних услова из конкурсне документације. Комисија Наручиоца ће затим
утврдити да ли су благовремене понуде Понуђача одговарајуће (да ли је понуђена електрична
енергија у складу са захтевима из Техничке спецификације) и прихватљиве (да вредности понуда
нису изнад процењене вредности јавне набавке).
Избор Понуђача за доделу уговора обавиће се применом критеријума: најнижа цена
Уколико две или више понуда имају исту цену, уговор ће се доделити понуђачу који има најдужу
опцију понуде.
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4. ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ
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Образац понуде (4.1.)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Датум:
Број Понуде:
За

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“
Ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд

Понуда по јавној набавци број 130 14 0- Набавка електричне енергије за
покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар 2014. године
На основу преузете конкурсне документације по јавној набавци 130 14 0- Набавка електричне
енергије за покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар 2014. године нудимо
продају, електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар
2014. године на бази уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем за износ од
.................................../MWh (словима:......................................................................................................)
без урачунатог пореза на додату вредност.
Обавезујемо се да ћемо, за потребе Наручиоца обезбедити довољне количине електричне енергије
на бази уговора о продаји са потпуним снабдевањем за покривање губитака за период јулдецембар 2014. године, а у оквирној/планираној количини од 506.000,00 МWh у складу са
месечним планираним количинама енергије, минималне и максималне снаге, у свему у складу са
Техничком спецификацијом (Одељак II - Конкурсне документације).
Наручилац је дужан да изврши уплату на рачун Понуђача у року од 15 дана од дана пријема
рачуна и комплетне документације за плаћање.
Место испоруке: преносни систем Републике Србије, без дела преносног система Републике
Србије на Косову и Метохији.
Опција понуде: ____________ календарских дана од дана јавног отварања.
Изјављујемо да у свему прихватамо услове конкурсне документације и обавезујемо се да у року
од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, приступимо потписивању
уговора.
Потврђујемо да се ова понуда односи на целокупан предмет јавне набавке бр. 130 14 0- Набавка
електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар 2014.
године, и да понуду дајемо (заокружити)
а) самостално
Понуђач:

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

____________________________________________________

Потпис овлашћеног лица и печат: _____________________________________________________
Прилог:
- подаци о Понуђачу
- изјава о подношењу заједничке понуде,
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:________________________________________________________
Адреса фирме:__________________________________________________________
Лице за контакт:________________________________________________________
Телефон/факс:__________________________________________________________
Е-mail:_________________________________________________________________
Матични број:__________________________________________________________
ПИБ број:______________________________________________________________
Број рачуна_____________________________________________________________

Име, презиме и функција лица које потписује понуду, оверава обрасце у понуди и
сл:_____________________________________________
Односно својеручни потпис тог лица:______________________________________
Име, презиме и функција лица које је овлашћено за потписивање уговора, односно
законског заступника Понуђача:___________________________________________
Односно својеручни потпис тог лица_______________________________________

ПОНУЂАЧ
_________________________________

(МП)

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, потребно је попунити овај образац у
онолико примерака колико има Понуђача у групи и то за сваког Понуђача посебно
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ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом за подношење понуда по јавној набавци бр. 130 14 0- Набавка електричне
енергије за покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар 2014. године
изјављујемо да понуду дајемо као група понуђача, у свему у складу са чланом 81. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом Наручиоца.
У прилогу изјаве достављамо вам Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:
Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем
Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења
Понуђачу који ће издати рачун
Рачуну на који ће бити извршено плаћање
Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Да сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Место и датум

ПОНУЂАЧИ
М.П.

__________________________

________________________
Потпис

Место и датум

ПОНУЂАЧИ
М.П.

__________________________

________________________
Потпис

НАПОМЕНА : Изјава се попуњава само у случају подношења заједничке понуде
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Образац структуре цене (4.2.)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.бр. Опис
1

2

1.

Електрична енергија

Планирана
количина у
MWh

Јед. цена
без ПДВ
(______)

3

4

5

MWh

506.000

Јед.
мере

Трошкови
увоза
(РСД)

Укупно
(______)

6

7

7=4x5

Укупно без ПДВ
ПДВ
Укупно са ПДВ

УПУТСТВО:
-Понуђачи уписују на месту означеном (_____) РСД или ЕУР, а у зависности од валуте у којој је цена
изражена.

-

Место и датум

ПОНУЂАЧ
М.П.
Потпис
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Гаранција за озбиљност понуде (4.3.)
(на Меморандуму банке)

МОДЕЛ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Датум ____________
Корисник: Јавно предузеће „Електромрежа Србије“
Ул. Кнеза Милоша 11, Београд

ГАРАНЦИЈА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 130 14 0

Обавештени смо да је __________________________ (у даљем тексту: Принципал),
одговарајући на Ваш позив за учешће у поступку 130 14 0- Набавка електричне енергије за
покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар 2014. године поднео Вама
своју понуду бр. _______________ од ___________________.
У складу са Вашим условима, понуде морају бити праћене гаранцијом за учешће у поступку
јавне набавке.
На захтев Принципала, ми (назив банке) ___________________________ овим неопозиво
гарантујемо да ћемо Вам платити сваки износ или износе који не прелази(е) укупан износ од
________________________________ (словима_________________________________) одмах
по пријему вашег првог позива у писаној форми, овереног и потписаног од стране овлашћеног
лица, у случају да Принципал по истеку рока за подношење понуда повуче или промени своју
понуду, или у случају да му је уговор додељен, а не приступи потписивању истог у року од 8
дана од дана пријема позива.
Ова гаранција важи најкасније до__________________________________.

Сагласно томе, позив за плаћање по овој гаранцији морамо примити најкасније до тог датума.
Потпис(и)

_______________________________________
(печат и потпис овлашћених лица за потпис)
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Изјава о достављању финансијских гаранција (4.4.)

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА
У вези са позивом за доделу уговора по јавној набавци 130 14 0 Набавка електричне
енергије за покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар 2014. године
неопозиво изјављујемо:
1. Да ћемо у случају доделе уговора по предметној јавној набавци, уз потписан уговор
доставити Наручиоцу неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од ____________________.
( уписати: 500.000,00 ЕУР или у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан издававања банкарске гаранције)

са роком важности до 31.јануара 2015. године.
2. Да смо балансно одговорна страна у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије.

(Заокружити 1. или 2. )

_______________________________________
(печат и потпис овлашћених лица за потпис)
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Изјава понуђача о додатном финансијском обезбеђењу (4.5.)

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ДОДАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА

Као законски заступник
Понуђача:_____________________________________
(уписати пун назив и седиште Понуђача)
изјављујем да ћемо Наручиоцу приликом потписивања уговора по 130 14 0- Набавка
електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар
2014. године, у случају да имамо негативну референцу за неки од поступака јавних набавки
који није истоветан предмету ове јавне набавке, доставити

1.
Банкарску гаранцију, безусловну и наплативу на први позив, на износ од 15% од
уговорене вредности, која не може садржати додатне услове за исплату и промењену месну
надлежност за решавање спорова, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за
измирење уговорних обавеза. Гаранција се предаје као средство додатног финансијског
обезбеђења испуњења уговорних обавеза.

ПОНУЂАЧ
МП
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потпис
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Образац трошкова припреме понуде (4.6.)

ИЗЈАВА
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Као законски заступник Понуђача ___________________________________________
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам у предметном
поступку јавне набавке број 130 14 0- Набавка електричне енергије за покривање губитака у
преносном систему за период јул-децембар 2014. године имао следеће трошкове:

НАЗИВ ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________________________
потпис
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Изјава о независној понуди (4.7.)

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Као
законски
заступник
Понуђача___________________________________________
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду у поступку
јавне набавке 130 14 0- Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном
систему за период јул-децембар 2014. године, поднео независно, без договора са другим
Понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________________________
потпис

НАПОМЕНА : У случају подношења заједничке понуде Изјаву попуњава сваки члан групе
понуђача
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Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа (4.8.)

ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Као
законски
заступник
Понуђача___________________________________________
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам приликом
састављања понуде у поступку јавне набавке број 130 14 0- Набавка електричне енергије за
покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар 2014. године, поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, као и заштити животне средине.

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________________________
потпис

НАПОМЕНА : У случају подношења заједничке понуде Изјаву попуњава сваки члан групе
понуђача
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Гаранција интелектуалне својине (4.9.)

ИЗЈАВА
О ПРАВУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Као
законски
заступник
Понуђача___________________________________________
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам за понуђена добра у
својој понуди у поступку јавне набавке број 130 14 0- Набавка електричне енергије за
покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар 2014. године, ималац права
интелектуалне својине.

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________________________
потпис

НАПОМЕНА : Изјава се попуњава само у случају да је понуђач ималац права интелектуалне
својине
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5. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ ЗА
ПОКРИВАЊЕ ГУБИТАКА У ПРЕНОСНОМ СИСТЕМУ
ЗА ПЕРИОД ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
закључен у Београду између:
1. _____________________________________________, са седиштем у __________________,
ул. _______________________ бр.____, матични број ______________, ПИБ
___________________, које заступа
___________________________________________________ (у даљем тексту: СНАБДЕВАЧ),
са једне стране,
и
2. Јавног предузећа „Електромрежа Србије”, са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша
11, матични број 20054182, ПИБ 103921661, које заступа Генерални директор Никола
Петровић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ), са друге стране,
у даљем тексту заједнички назване: Уговорне стране.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је СНАБДЕВАЧУ у првој фази квалификационог поступка (Јавна набавка бр. 340 13
0 ) призната квалификација код НАРУЧИОЦА за набавку електричне енергије за
покриће губитака у преносном систему, сопствену потрошњу и потрошњу у
пословним објектима ЈП ЕМС до 27.12.2017. године;
- да је НАРУЧИЛАЦ на основу одредби Закона о јавним набавкама („Службени Гласник
Републике Србије“ број 124/12, у даљем тексту ЗЈН), спровео II фазу квалификационог
поступка јавне набавке, број ЈН 130 14 0- Набавка електричне енергије за покривање
губитака у преносном систему за период јул-децембар 2014.године;
- да је СНАБДЕВАЧ дана (*********) године доставио понуду број ____ од _________
године, која се налази у прилогу Уговора (Прилог 1) и саставни је део овог Уговора,
- да је НАРУЧИЛАЦ на основу понуде СНАБДЕВАЧА и одлуке о додели уговора
бр.****** од ************ године изабрао СНАБДЕВАЧА за набавку електричне
енергије за покривање губитака у преносном систему за период јул-децембар 2014.
године.
ПРЕДМЕТ
Члан 1.
Овим уговором о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем, у складу са
члановима 72. и 84. став 1. Закона о енергетици, СНАБДЕВАЧ се обавезује да за потребе
НАРУЧИОЦА обезбеди и прода електричну енергију за надокнаду губитака у преносном
систему Републике Србије, без дела преносног система Републике Србије на Косову и
Метохији, (у даљем тексту: Преносни систем) за период од дана за који оператор преносног
система обезбеди мерне податке за збирно место предаје електричне енергије НАРУЧИОЦУ
до 07:00 сати 01.01.2015. године. Истовремено, СНАБДЕВАЧ овим уговором преузима
балансну одговорност за збирно место предаје електричне енергије НАРУЧИОЦУ за
покривање губитака електричне енергије на Преносном систему, у складу са Правилима о
раду тржишта електричне енергије.
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У складу са Енергетским билансом Републике Србије за 2014. годину у делу који се односи на
електричну енергију, оквирне количине електричне енергије за надокнаду губитака у
Преносном систему за период јул-децембар 2014. године наведене су у Прилогу 2 овог
Уговора.
Члан 2.
НАРУЧИЛАЦ ће планирани сатни дијаграм снаге за потребе надокнадe губитака у Преносном
систему достављати СНАБДЕВАЧУ четвртком до 12:00 за наредну недељу.
ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да размењују информације и податке од значаја за испуњавање
обавеза из овог уговора.
Уговорне стране ће року од 3 дана од дана од дана закључења уговора разменити обавештење,
у писаној форми, о именованим лицима овлашћеним за заступање и потписивање докумената
значајних за реализацију овог уговора (планирани сатни дијаграм, Извештај и Кориговани
извештај и сл).
Свака уговорна страна је дужна да другу уговорну страну, у писаној форми обавести о
промени података о овлашћеним лицима из става 1 овог члана.
ИСПОРУКА
Члан 4.
СНАБДЕВАЧ преузима обавезу да, у периоду из члана 1. став 1. овог Уговора, НАРУЧИОЦУ
континуирано испoручуje електричну енергију за надокнаду губитака у Преносном систему.
СНАБДЕВАЧ је дужан да обезбеди потпуно снабдевање НАРУЧИОЦА електричном
енергијом за надокнаду губитака, односно да НАРУЧИОЦУ испоручи сваку количину
електричне енергије потребну за потпуну надокнаду остварених губитака електричне енергије
у Преносном систему. Оквирне количине електричне енергије за надокнаду губитака у
Преносном систему за период јул-децембар 2014. године, наведене у Прилогу 2, као и
сукцесивно достављени планирани сатни дијаграм снаге на недељном нивоу, нису
обавезујућег већ информативног карактера.
Место испоруке је Преносни систем.
Дан промета је последњи дан обрачунског периода, односно 1. у месецу.
ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 5.
Цена електричне енергије за надокнаду губитака у Преносном систему износи
________________/MWh (у динарској противредности), без обрачунатог ПДВ. У цену су
укључени сви трошкови неопходни за испоруку електричне енергије у месту испоруке и
преузимање балансне одговорности.
ОБРАЧУН И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Обрачунски период утврђује се као континуални период од сваког 1. у месецу у 07:00 сати до
1. у следећем месецу у 07:00 сати.
НАРУЧИЛАЦ врши обрачун оствареног износа губитака електричне енергије у Преносном
систему и то на основу мерних података очитаних са својих бројила.
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НАРУЧИЛАЦ ће до 15. у текућем месецу доставити СНАБДЕВАЧУ Извештај који садржи
податке о оствареном износу губитака електричне енергије у Преносном систему за
претходни месец.
Члан 7.
СНАБДЕВАЧ, на основу достављеног Извештаја, издаје НАРУЧИОЦУ рачун у два примерка
на адресу: Јавно предузеће „Електромрежа Србије“, Кнеза Милоша бр. 11, Београд.
НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање по сваком појединачно испостављеном рачуну, у року од
петнаест (15) дана од дана пријема исправног рачуна (у динарској противредности по
средњем курсу Народне банке Србије за ЕУР који је важећи на дан промета) са копијом
Извештаја на који се односи.
НАРУЧИЛАЦ има право да врати рачун СНАБДЕВАЧУ пре његовог доспећа, уколико рачун
не садржи тачне податке, тачне услове или било који од обавезних елемената рачуна.
Члан 8.
У случају да се накнадном провером утврди да је због техничке грешке на мерним уређајима
или неког другог разлога неопходно извршити корекцију обрачуна из члана 6 став 2,
НАРУЧИЛАЦ ће у року од 5 дана од дана спровођења накнадне провере, извршити корекцију
обрачуна за обрачунски период на који се односи и доставити СНАБДЕВАЧУ Кориговани
извештај.
На основу Коригованог извештаја СНАБДЕВАЧ ће издати књижно одобрење/задужење за
рачун на који се корекција обрачуна односи.
ГАРАНЦИЈЕ
Члан 9.
СНАБДЕВАЧ се обавезује да уз потписани Уговор, достави НАРУЧИОЦУ неопозиву,
безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу
од ____________________, са роком важности до 31.јануара 2015. године, односно до датума
стицања статуса балансно одговорне стране у складу са Правилима о раду тржишта
електричне енергије.
СНАБДЕВАЧ неће бити у обавези да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла
уколико је, пре дана закључења овог Уговора, стекао статус балансно одговорне стране у
складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије.
НАРУЧИЛАЦ ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
СНАБДЕВАЧ не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђеним овим
уговором.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
Права и обавезе Уговорних страна која произилазе из овог Уговора, пре истека уговореног
периода снабдевања, могу престати:
а) писменим споразумом обе Уговорне стране,
б) достављањем писане изјаве о раскиду уговора једне од Уговорних страна другој, у свако
доба, без обавезе навођења разлога за такав раскид, уз отказни рок од два (2) месеца, с тим да
се почетак отказног рока рачуна од првог дана наредног месеца од доставе изјаве о раскиду
уговора.
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 11.
Уговорне стране ће сваки спор који настане из или у вези са овим уговором, настојати да реше
мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, за решавање спора надлежан је
Привредни суд у Београду.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Овај Уговор ће се тумачити и на њега се примењују Закон о енергетици, Правила о раду
тржишта електричне енергије и остали позитивни прописи Републике Србије којима се
регулише материја која је предмет овог Уговора.
Члан 13.
Ако у току трајања овог уговора дође до измена прописа којим је регулисано обезбеђење
електричне енергије за покривања губитака у преносном систему, Уговорне стране ће у
најкраћем року путем анекса уговора ускладити одредбе овог уговора са насталим изменама.
Ако било који члан овог уговора постане неважећи или неприменљив, то не утиче на
пуноважност осталих чланова овог уговора и преостале одредбе остају на снази.

Члан 14.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица Уговорних страна и овере
печатом.
Члан 15.
Измене и допуне овог уговора се врше анексом, који ће уговорне стране закључити у писаној
форми.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у (6) шест истоветних примерака, од којих свака Уговорна страна
задржава по три примерка.

За СНАБДЕВАЧА:

______________________
Директор
_____________________
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За НАРУЧИОЦА Јавно предузеће
„Електромрежа Србије“
__________________________
Генерални директор
Никола Петровић, дипл.економиста
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ПРИЛОГ 2 УГОВОРА
ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАДОКНАДУ ГУБИТАКА У
ПРЕНОСНОМ СИСТЕМУ ЗА ПЕРИОД ЈУЛ- ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
друга
половина
2014.год.

Укупно

јул

август

септембар

октобар

новембар

децембар

506.000

73.000

74.000

72.000

85.000

91.000

111.000

Мин. снага
(МW)

55

60

60

70

70

80

Макс. снага
(MW)

135

135

165

170

190

190

Енергија
(MWh)
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II Технички део
1. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
•
•
•
•
•
друга
половина
2014.год.
Енергија
(MWh)
Мин. снага
(МW)
Макс.
снага
(MW)

•
•
•
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Врста продаје: продаја са потпуним снабдевањем за надокнаду губитака у преносном
систему
Планирани капацитет испоруке је од 55 до 190 МWh/h
Период испоруке: 07:00h 01.07.2014. - 07:00h 01.01.2015.
Планирана количина енергије je 506.000 MWh
Месечне планиране количине енергије, минимална и максимална снага
Укупно

јул

август

септембар

октобар

новембар

децембар

506.000

73.000

74.000

72.000

85.000

91.000

111.000

55

60

60

70

70

80

135

135

165

170

190

190

НАРУЧИЛАЦ врши обрачун оствареног износа губитака електричне енергије Преносном
систему на основу мерних података очитаних са својих бројила.
НАРУЧИЛАЦ ће до 15. у текућем месецу доставити СНАБДЕВАЧУ податке о оствареном
износу губитака електричне енергије у Преносном систему за претходни обрачунски
период.
Обрачунски период утврђује се као континуални период од сваког 1. у месецу у 07:00 сати
до 1. у следећем месецу у 07:00 сати.
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