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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку електричне енергије 
 

  На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама  (,,Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности бр. 1976  од 08.12.2016. године, позивају се понуђачи да поднесу 

писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

Назив наручиоца: Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика  

Адреса наручиоца: Александровац 37230,  ул. Крушевачка бр. 8-10 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.svetitrifun.edu.rs 

Е-mail адреса наручиоца: pts_s_trifun@mts..rs 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Јавна набавка мале вредности  бр. 16/2016 

Предмет јавне набавке: набавка електричне енергије 

Лице за контакт: 

Име и презиме: Ката  Драгичевић 

Функција: Секретар школе 

Телефон: 037/ 3552-018 

Е-mail адреса: pts_s_trifun@mts.rs 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1.Опис 

предмета 

набавке:  

А.Детаљан опис предмета набавке: 

 

Јавна набавка добра  – набавка електричне енергије за потребе 

објекта Средње школе “Свети Трифун“ са домом ученика – 

Александровац 
 

Локација и место извршења : Средња школа “СВЕТИ ТРИФУН” са 

домом ученика, ул. Крушевачка бр. 8-10,  37230 Александровац  

2.Ознака 

предмета 

набавке:  

09310000 - Електрична енергија 

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 

mailto:pts_s_trifun@mts..rs
mailto:pts_s_trifun@open.telekom.rs
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1. Право на учешће у поступку 

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и доставе 

доказе о испуњености услова из наведеног члана, у складу са чланом 77. став 4. Закона 

о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15). 
 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка добара број 16/2016 – набавка електричне 

енергије 
 

3. Преузимање конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети непосредно, по исказивању 

заинтересованости за учешће у јавној набавци, закључно са даном  16.12.2016. године 

до 10,00 часова. 

У истом периоду може се извршити и непосредан увид у конкурсну документацију 

сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова у просторијама Наручиоца, у 

Александровцу ул.Крушевачка 8-10 канцеларија секретара школе закључно са 

последњим даном за предају понуда тј. до 16.12.2016. године до 12:00 часова. 
 

4.  Валута: 

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима. 
 

5.  Цена: 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити 

фиксна тј. не може се мењати у току реализације уговора. 

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално. 
 

6. Начин и рок испоруке: 

Понуђач је у обавези да испоруку електричне енергије изврши на мерна места 

наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње, у 

свему према подацима из конкурсне документације. 
 

Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 часова сваког дана на 

период од 12 месеци, почев од дана закључења уговора., односно најдуже до 

искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 

(дванаест) месеци од дана закључења уговора. 
 

Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне 

енергије. 
 

Добра се испоручују на адресу: Средња школа „ Свети Трифун“ са домом ученика, 

ул. Крушевачка 8-10, Александровац 

7.  Услови плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за испоручену 

електричну енергију који садржи број набавке и број и датум закљученог Уговора о 

испоруци електричне енергије. Рачун се формира на основу документа о очитавању 

утрошка електричне енергије којим Наручилац и Испоручилац потврђују испоручене 

количине електричне енергије за одређени обрачунски период.  
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Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне 

фактуре за испоручену електричну енергију, у року од ____ (минимум 15, највише 45 

дана) дана од дана службеног пријема исправног рачуна. Не може се понудити авансно 

плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као 

неприхватљива. 

8. Подношење понуде 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив 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. 

Понуду доставити на адресу: Средња  школа  „Свети Трифун“ са домом ученика - 

37230 Александровац ул. Крушевачка бр. 8-10, са назнаком: , Понуда за јавну 

набавку добра - набавка електричне енергије, ЈН бр.16/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

16.12.2016. године до 12:00 часова. 

 Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач 

је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме 

контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или 

понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког 

члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе. 
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Благовременом ће се сматрати понуда који стигне на адресу наручиоца 

закључно са даном 16.12 2016. године до 12,00 часова. 

Неблаговремене понуде (понуде које се доставе после одређеног рока) се неће разматрати. 

По окончању поступка отварања понуда, све неблаговремено поднете понуде биће 

враћене понуђачима, неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Незапечаћена понуда неће бити разматрана. 
Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду 

обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница 

када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока 

за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан 

моменат када је понуђач послао понуду. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за достављање 

понуда тј. дана 16.12.2016. године у 12,30 часова у просторијама наручиоца у 

Александровцу  ул Крушевачка ,8-10. Отварању понуда може присуствовати свако 

заинтересовано лице а у поступку отварања понуда активно могу учествовати само 

овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда 

комисији за спровођење јавне набавке мале вредности поднесу овлашћење за активно 

учешће у поступку отварања понуда.  
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9. Средства финансијског обезбеђења: 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом 

потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко 

сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и 

да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење 

уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, 

оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму.  
 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који 

ће бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 

случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења 

уговора, уговор неће бити закључен, обзиром да ће наручилац поништити одлуку о 

додели уговора и уговор може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу. 

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. 
 

10.  Критеријум оцене понуда: 

Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве 

понуде а све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најниже 

понуђене цене. 
 

Елементи критеријума 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 имају исту најнижу понуђену цену,  уговор ће се 

доделити понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. 

 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 -  жребањем („извлачењем из шешира“). 

 

11. Доказивање испуњености услова: 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ставка 1-3 за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ 

ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА (Образац 2.1 и 2.2), којима 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

Понуђач је дужан да испуни и обавезан услов ставка 4 да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
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заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности достављањен 

попуњеног ОБРАЗЦА ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА – (Образац 6), који је саставан део конкурсне документације. 

Обавезан услов ставка бр. 5 да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке понуђач доказују достављањем 

захтеваним доказима који су наведени у табели за обавезне услове за ставку број 5 у   

поглављу IV/1 у конкурсној документацији. 
 

У случају да се понуда истог оцени као прихватљива и буде донешена Одлуку о додели 

уговора, понуђач је обавезан за доказивање o испуњености обавезних услова достави 

фотокопију свих предметних доказа, а уколико то наручилац захтева најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева наручиоца понуђач је дужан 

достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само 

појединих - тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање 

испуњености обавезних услова на следећој страни ове конкурсне документације, као и 

тражених додатних услова у табели о доказивању испуњености додатних услова. 
 

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне 

набавке чл. 76. ЗЈН, понуђач доказују достављањем захтеваним доказима који су 

наведени у табели за додатне услове  поглављу IV/2 у конкурсној документацији. 
 

12. Одлука о додели уговора: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од најкасније 10 (десет) дана рачунајући 

од дана отварања понуда. 
 

13. Закључење уговора о јавној набавци: 

Рок за закључење уговора о јавној набавци радова је најкасније 8 (осам) дана од дана 

истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.  
 

Додатне информације у вези са предметном набавком могу се добити преко телефона 

037-3751-117 особа за контакт: Ката Драгичевић. у времену од 10,00 до 13,00 часова, 

сваког радног дана закључно са роком за предају понуда. 

 

 
 

              Наручилац 
    Средња школа “Свети Трифун“  

са домом ученика                                                                             

              _____________________________ 
                                директор Бранко Рајчић, проф. 


