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I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"
Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд
Интернет страница: www.gsp.co.rs

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и
68/15)

ГСП, Кнегиње Љубице 29
објављује
ПОЗИВ

за подношење понуда за набавку добара у отвореном поступку

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (назив и ознака из општег речника
набавке: 09310000- Електрична енергија)

Право учешћа имају понуђачи која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предвиђене
Закона о јавним набавкама (чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом поступку јавне
набавке, а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77.став 1. ЗЈН, у складу са
Конкурсном документацијом.

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена по кWh.
Место испоруке су сва мерна места ЈКП ГСП „Београд“ прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на средњем напону, на ниском напону и широкој потрошњи (списак објеката је
у прилогу 1.који је саставни део конкурсне документације.
Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоцa www.gsp.co.rs.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације,
обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања
понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним
документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци у вези са пореским обавезама се могу добити у Министарству финансија - Пореска управа,
ул.Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине - Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића бр.27а, 11160
Београд, 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

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу
тражити писаним путем најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда тако што ће
захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити на број факса 011/366-4087 или на
адресу Наручиоца: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, са назнаком "За набавку број ВНД-
286/15", као и електронским путем на e-mail milena.martinovic@gsp.co.rs, са истом назнаком.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу
тражити радним даном од понедељка до петка у периоду од 07 до 15 часова.
Радно време писарнице Наручиоца је од 7-16 часова, од понедељка до петка.
Наручилац ће одговор заинтересованом лицу за додатним информацијама и појашњењима у вези
са припремањем понуде  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

www.gsp.co.rs
www.gsp.co.rs
www.poreskauprava.gov.rs
www.sepa.gov.rs
www.minrzs.gov.rs
mailto:martinovic@gsp.co.rs
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Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се
приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем
поште са назнаком:
«ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – НЕ ОТВАРАТИ до 18.11.2015. године до

10,00 часова, позив на број  ВНД-286/15».

На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон
или e-mail адресу).

Рок за подношење понуда је 18.11.2015. године до 09,30 часова у писарници Наручиоца
на адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.

Јавно отварање понуда извршиће се 18.11.2015. године у 10,00 часова, у просторијама
ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати,
дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.
Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно
учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања,
оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању,
итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити
третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав
легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.).
Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда,
извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Неблаговремене понуде неће бити разматране.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Контакт: Служба за јавне набавке.
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II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу
Назив Наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАД"
Адреса Наручиоца: Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд
Интернет страница: www.gsp.co.rs
Порески индентификациони број: SR100049398
Матични број: 07022662
Шифра делатности: 4931

2. Поступак јавне набавке - отворени поступак, сходно члану 32. ЗЈН
3. Предмет јавне набавке: добра
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
5. Набавка није обликована по партијама
6. Контакт: Милена Мартиновић, milena.martinovic@gsp.co.rs, Служба за јавне набавке
7. Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са

припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем.

III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (назив и ознака из општег речника набавке:
09310000- Електрична енергија)

Назив и ознака из општег речника
набавке Назив

09310000- Електрична енергија ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

www.gsp.co.rs
mailto:martinovic@gsp.co.rs
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IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(техничка спецификација)

1. Врста и количина добара

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању)
Количина електричне енергије одређиваће се према стварно испорученој количини електричне
енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а највише до
испуњења финансијске вредности уговора.

Снабдевач  је балансно одговоран за место примопредаје Купцу (Наручиоцу).

2. Врста продаје

Стална.

3. Техничке карактеристике

У складу са документом Одлука о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије
 ( „Сл.Гласник РС“  број  120/2012, 120/2014)

4. Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке ел.енергије у складу са Правилима о раду преносног система
(„Сл. Гласник РС“  број 79/2014) , Правилима о раду дистрибутивног система ( „Сл.Гласник РС“
број 5/2010, 3/2014, 41/2014)  и Уредбом о условима испоруке  и снабдевања електричном
енергијом ( „Сл.Гласник РС“  број 63/2013).

5. Период испоруке
Од 00:00h 01.01.2016 године до 31.12.2016. године, од 00:00h-24:00h према централно
– европском времену (CET), односно до испуњења финансијске вредности Уговора, у
зависности од тога шта пре наступи.

6. Места испоруке
Место испоруке су сва мерна места ЈКП ГСП „Београд“ прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на средњем напону, на ниском напону и широкој потрошњи (списак објеката
је у прилогу 1.који је саставни део конкурсне документације).

8. Врста и количина добара
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању) према стварно испорученој
количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода
снабдевања, а највише до износа од 405.500.000,00 динара

Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу)

Продавац на начин регулисан Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом издаје Купцу рачун у складу са условима дефинисаним моделом уговора.

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од
стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико
му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са
чланом 188. став 3. Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора
закључити:
1) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и местапримопредаје

тог крајњег купца
И

2) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен “.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном који
одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система.

9. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У складу са одредбама докумената из тачке 4 овог поглавља конкурсне документације тј.
Правилима о раду преносног система ( „Сл.Гласник РС“  број 79/2014) , Правилима о раду
дистрибутивног система („Сл.Гласник РС“  број 5/2010, 3/2014, 41/2014)  и Уредбом о условима
испоруке  и снабдевања електричном енергијом ( „Сл.Гласник РС“  број 63/2013).
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Прилог 1:
Мерна места у категорији потрошње на средњем напону (10kV)

Redni
broj POTROŠAČ ADRESA Broj brojila

Odobrena
snaga
[kW]

1
GSP "Beograd"

TS1
B-005

Kneginje Ljubice 29 009259 1185,20

2
GSP "Beograd"

TS2
B-004

Kneginje Ljubice 29 A: 3851285
R: 6065133 538,65

3
GSP "Beograd"
SP "Karaburma"

B-944
Mirijevski bulevar 1 121278 1600

4

GSP "Beograd"
OJ "EGO"

IS "Gornji depo"
objedinjeno merenje*

Bulevar kralja
Aleksandra 142 20078

5
GSP "Beograd"
SP "Kosmaj"

V-070
Autoput za Niš bb A: 8744114

R: 8838204 790,02

6
GSP "Beograd"

SP "N. Beograd"
Z-902

Dr Agostina
Neta 1 040372 1479,15

7
GSP "Beograd"
Depo "Sava"

Z-1092

Đorđa
Stanojevića 2

A: 6118203
R: 6118683 790,02

8
GSP "Beograd"

SP "Zemun"
Z-008

Dunavska 14 A: 6196668
R: 6118825 125,4

* - За мерно место ИС "Горњи депо" везано је обједињено мерење електричне
енергије на 21 контролном мерном месту чији су подаци дати у следећој табели

Контролна мерна места у оквиру обједињеног мерења електричне енергије

Red.
broj POTROSAC Adresa Broj

brojila

1 IS "Autokomanda" Vojvode Stepe 2 O00011623

2 IS "Banjica" Crnotravska bb O00011625

3 IS "Banovo brdo" Požeška 88 O00011622

4 IS "Gornji depo" Bulevar kralja Aleksandra
142 O00011630

5 IS "Dobro polje" Bulevar vojvode Mišića 75 O00011635

6 IS "Dorćol" Kneginje Ljubice 29 O00011633

7 IS "Konjarnik" Vladimira Tomanovića bb O00011619

8 IS "Košutnjak" Rakovicki put bb O00011626

9 IS "Kruševačka" Kruševačka 12 O00011637

10 IS "London" Dobrinjska 8 O00011627

11 IS "Mostar" Mostarska petlja bb O00011631

12 IS "Novi Beograd 1" Milentija Popovića 14a O00011621
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13 IS "Novi Beograd 2" Krug fabrike IMT O00011628

14 IS "Novi Beograd 3" Bulevar Crvene Armije 2 O00011618

15 IS "Rakovica" Oslobodilaca Rakovice bb O00011620

16 IS "Sava" Crnogorska 10 O00011632

17 IS "Slavija" Beogradska 10 O00011634

18 IS "Smederevski put" Paje Jovanovića 46 O00011636

19 IS "Ustanička" Bulevar kralja Aleksandra
470 O00011624

20 IS "Voždovac" Vojvode Stepe 309 O00011629

21 IS "Zvezdara" Varovnička 141 O00011617

Мерна места у категорији потрошње на ниском напону

Redni
broj POTROŠAČ ADRESA Broj brojila

Odobrena
snaga
[kW]

1
GSP "Beograd"

OJ "EGO"
Gornji depo

Bulevar kralja
Aleksandra

142
043723 65

2 GSP "Beograd"
Samački hotel Pančićeva 3 42663 150

3 GSP "Beograd"
Samački hotel Pančićeva 3 43073 150

4
GSP "Beograd"
Stara upravna
zgrada suteren

Skenderbegova
47 043735 147,49

5
GSP "Beograd"

TS3
B-1441

Kneginje
Ljubice 29 135028 591,66

6 GSP "Beograd"
OJ "EGO"

Bulevar despota
Stefana 99

A: 8351969
R: 8030421 176,99

7 GSP "Beograd"
OJ "RSI" Goce Delčeva 32 A: 8816689

R: 8352568 235,98

Мерна места у категорији потрошње широка потрошња

Red.
br. POTROŠAČ ADRESA Broj brojila

Odobrena
snaga
[kW]

1
GSP "Beograd"

TO  "Kej
oslobođenja"

Marka Nikolića 9 8763989 5,75

2
GSP "Beograd"
TO  "Studentski

grad"
Tošin Bunar 178 728689 17,25
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Red.
br. POTROŠAČ ADRESA Broj brojila

Odobrena
snaga
[kW]

3
GSP "Beograd"

PM  "Zemun
pošta"

Avijatičarski trg bb 8242198 5,75

4
GSP "Beograd"

TM
"Pristanište"

Karađorđeva 2 9843848 5,75

5
GSP "Beograd"

TO
"Pristanište"

Karađorđeva 2 8088618 17,25

6
GSP "Beograd"

RIS  "Smed.
put"

Paje Jovanovića 46 4392933 5,75

7 GSP "Beograd"
TM  "Kluz"

Bulevar kralja
Aleksandra 393 1197 17,25

8
GSP "Beograd"

PM
"Deligradska"

Deligradska 10 536281 17,25

9
GSP "Beograd"

PM
"Deligradska"

Deligradska 10 9846850 17,25

10
GSP "Beograd"
Stara upravna
zgrada - Kutić

Skenderbegova 47 2944537 17,25

11
GSP "Beograd"
Stara upravna
zgrada - Kutić

Skenderbegova 47 1496 17,25

12
GSP "Beograd"
Stara upravna
zgrada - Kutić

Skenderbegova 47 837473 5,75

13 GSP "Beograd"
Marketing Skenderbegova 49 157498 17,25

14 GSP "Beograd"
Marketing Skenderbegova 49 10674261 17,25
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Red.
br. POTROŠAČ ADRESA Broj brojila

Odobrena
snaga
[kW]

15 GSP "Beograd"
Pisarnica Skenderbegova 49 150120 17,25

16 GSP "Beograd"
TM  "Rakovica"

Patrijarha Dimitrija
21/3 871674 5,75

17 GSP "Beograd"
PM  "Dorćol" Cara Dušana 55 4159162 5,75

18
GSP "Beograd"

TO  "B.
Jerković"

Braće Jerkovića
201/b 2991724 17,25

19 GSP "Beograd"
TO  "Ustanička" Ustanička 228/a 2992049 17,25

20
GSP "Beograd"

TO
"Karaburma"

Salvadora Aljendea
18/c 848240 17,25

21 GSP "Beograd"
TO  "Železnik" Darinke Radović 23 5371382 17,25

22 GSP "Beograd"
TO  "Blok 45" Dr. Ivana Ribara 131 3587334 17,25

23
GSP "Beograd"
TO  "Cvetkova

pijaca"

Vjekoslava Kovača
0/2 3784903 17,25

24 GSP "Beograd"
TO  "Trošarina" Bebelova 2 10774630 5,75

26
GSP "Beograd"

TO  "Petlovo
brdo"

Nićifora Ninkovića 41 5913556 17,25

27
GSP "Beograd"

TO
"Miljakovac"

Borska 1/b 6153440 17,25

28 GSP "Beograd"
TO  "Vidikovac"

Patrijarha Joanikija
2/a 6153429 17,25
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Red.
br. POTROŠAČ ADRESA Broj brojila

Odobrena
snaga
[kW]

29
GSP "Beograd"
TO  "Zemun -

novi grad"
Kupreška 2 6068195 17,25

30 GSP "Beograd"
TO  "Mirijevo 2"

Vladislava Bajčevića
17 6152351 17,25

31
GSP "Beograd"

TO  "Banovo
brdo"

Požeška 117 335550 17,25

32 GSP "Beograd"
TO  "Borča" Bele Bartoka 1/a 7377533 17,25

33 GSP "Beograd"
TO  "Kneževac" Oslobođenja 18/a 7370929 17,25

34
GSP "Beograd"

TO
"Medaković"

Braće Srnića 23/v 7726249 17,25

35
GSP "Beograd"

TO  "Crveni
krst"

Mileševska 73 E02150 5,75

36 GSP "Beograd"
TO  "Beko"

Bulevar vojvode
Bojovića 0/bb 7333454 11,04

37 GSP "Beograd"
TO  "Bačka" Bačka 1 A02592 17,25

38
GSP "Beograd"
TO  "Glavna ž.

stanica"
Savski trg 1 62472148 5,75

39 GSP "Beograd"
TO  "Mirijevo 3" Koste Nađa 15 3766724 17,25

40 GSP "Beograd"
TO  "Banjica"

Bulevar
Oslobođenja158/a 2353626 17,25

41 GSP "Beograd"
TO  "Čingrijina" Čingrijina 13 62473976 5,75
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Red.
br. POTROŠAČ ADRESA Broj brojila

Odobrena
snaga
[kW]

42
GSP "Beograd"
TO  "Studentski

trg"
Studentski trg 5/a 052731 17,25

43 GSP "Beograd"
TO  "Banjica 2" Paunova 50/a 7370956 17,25

44 GSP "Beograd"
TO  "Pohorska" Pohorska 4 7145486 17,25

44
GSP "Beograd"

TO  "Zeleni
venac"

Jug Bogdanova 2 7822747 11,04

45 GSP "Beograd"
TO  "Surčin" Braće Nikolić 59/c A00256631 6,90

46

GSP "Beograd"
TO

"Omladinski
stadion"

Mije Kovačevića 9/7 7909396 17,25

47
GSP "Beograd"

TO  "Trg
republike"

Makedonska 5 3478857 17,25

48 GSP "Beograd"
TO  "Sremčica" Beogradska 476/a 420256 17,25

49
GSP "Beograd"

TO
"Birčaninova"

Birčaninova 50 102376 5,75

50

GSP "Beograd"
TO

"Smederevski
put"

Bulevar kralja
Aleksandra 488/a 56061 5,75

51

GSP "Beograd"
TO

"Pančevački
most"

Pančevački most 2 328728 17,25



Прилог 2
Просечна планирана потрошња електричне енергије за 2016. годину на средњем напону

POTROŠAČ ADRESA

Red.
br.

POGONI - TRAFOSTANICE

ED broj Broj brojila Januar
[kWh]

Februar
[kWh]

Mart
[kWh]

April
[kWh]

Maj
[kWh]

Jun
[kWh]

Jul
[kWh]

Avgust
[kWh]

Septemb
ar

[kWh]

Oktobar
[kWh]

Novemb
ar

[kWh]

Decemb
ar

[kWh]

UKUPNO
[kWh]

1

GSP
"Beograd"

TS1
B-005

Kneginje
Ljubice 29 94442330 009259 36.800 33.600 38.400 30.400 24.000 27.200 25.922 38.078 27.200 30.400 40.000 43.200 395200

2

GSP
"Beograd"

TS2
B-004

Kneginje
Ljubice 29 94442410 3851285

6065133 54.000 52.000 66.000 51.000 48.000 38.000 47.170 55.000 59.000 60.000 69.000 73.000 672170

3

GSP
"Beograd"

SP
"Karaburma"

B-944

Mirijevski
bulevar 1 94448290 121278 190.000 160.000 144.000 114.000 96.000 98.000 138.000 134.000 104.000 124.000 103.000 94.000 1499000

4

GSP
"Beograd"
OJ "EGO"
IS "Gornji

depo"
objedinjeno

merenje

Bulevar
kralja

Aleksandra
142

94451820 94451820 4.969.775 4.586.218 4.694.408 4.017.403 3.803.422 3.556.386 3.127.995 3.169.007 3.489.609 4.081.129 4.280.883 5.169.242 48945477

5

GSP
"Beograd"

SP "Kosmaj"
V-070

Autoput za
Niš bb 94461980 8744114

8838204 85600 75200 80800 61600 48800 50400 58400 55200 60000 72800 84000 76000 808800

6

GSP
"Beograd"

SP "N.
Beograd"

Z-902

Dr Agostina
Neta 1 94476830 040372 66000 58000 58000 56000 50000 48000 52000 48000 48534 54000 59458 64542 662534

7

GSP
"Beograd"

Depo "Sava"
Z-1092

Bulevar
Crvene

armije 2
94476910 6118203

6118683 106800 106800 98400 92400 78000 70800 66000 79200 75120 85200 93252 105948 1057920

8

GSP
"Beograd"

SP "Zemun"
Z-008

Dunavska
14 94479140 6196668

6118825 65600 56000 60776 47760 47464 41600 45600 46968 41600 48800 60000 60800 622968

SREDNJI NAPON - U K U P N O 5574575 5127818 5240784 4470563 4195686 3930386 3561087 3625453 3905063 4556329 4789593 5686732 54664069
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Просечна планирана потрошња електричне енергије за 2016. годину на ниском напону

POTROŠAČ ADRESA
Re
d.
br.

POGONI - TRAFOSTANICE

ED broj Broj brojila Januar
[kWh]

Februar
[kWh]

Mart
[kWh]

April
[kWh]

Maj
[kWh]

Jun
[kWh]

Jul
[kWh]

Avgust
[kWh]

Septemb
ar

[kWh]

Oktobar
[kWh]

Novemb
ar

[kWh]

Decemb
ar

[kWh]

UKUPNO
[kWh]

1

GSP
"Beograd"
OJ "EGO"

Gornji
depo

Bulevar kralja
Aleksandra

142
81695010 043723 26280 24240 20740 13240 6440 5880 6793 6487 8500 13720 18460 24000 174780

2

GSP
"Beograd"
Samački

hotel

Pančićeva 3 82566550 42663 5550 5500 5400 5800 4700 4950 5300 5200 4750 5350 5350 6550 64400

3

GSP
"Beograd"
Samački

hotel

Pančićeva 3 82566710 43073 15550 15500 15600 16150 11500 10550 9150 8550 11700 13550 15400 19400 162600

4

GSP
"Beograd"

Stara
upravna
zgrada
suteren

Skenderbegova
47 94045760 043735 10550 10400 10300 9800 8400 11350 16550 14450 11350 11400 8450 12850 135850

5

GSP
"Beograd"

TS3
B-1441

K.Ljubice 29 94045840 135028 17600 15200 16800 14400 12800 4800 16800 11200 11200 13600 12800 18400 165600

6
GSP

"Beograd"
OJ "EGO"

Bulevar
despota

Stefana 99
94073300

8351969
8030421 21540 19080 18120 15960 15240 13980 15816 13344 15360 20280 16200 19800 204720

7
GSP

"Beograd"
OJ "RSI"

Goce Delčeva
32 94315790

8816689
8352568 7920 5040 5760 4880 4307 4240 6400 5040 4800 7440 9160 6760 71747

NISKI   NAPON -  U K U P N O 104990 94960 92720 80230 63387 55750 76809 64271 67660 85340 85820 107760 979697



Kонкурсна документација за јавну набавку добара: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, бр. ВНД-286/15

15/58

Просечна планирана потрошња електричне енергије за 2016. годину на ниском напону - широка потрошња

POTROŠAČ ADRESA

Red.
br.

POGONI - TRAFOSTANICE

ED broj Broj
brojila

Januar
[kWh]

Februar
[kWh]

Mart
[kWh]

April
[kWh]

Maj
[kWh]

Jun
[kWh]

Jul
[kWh]

Avgust
[kWh]

Septemb
ar

[kWh]

Oktobar
[kWh]

Novemb
ar

[kWh]

Decemb
ar

[kWh]

UKUPNO
[kWh]

1

GSP
"Beograd"
TO  "Kej

oslobođenja"

Marka Nikolića 9 1171861 8763989 937 878 789 254 158 7 35 43 149 367 560 944 5121

2

GSP
"Beograd"

TO
"Studentski

grad"

Tošin Bunar 178 1727000 728689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

GSP
"Beograd"

PM  "Zemun
pošta"

Avijatičarski trg
bb 5537861 8242198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

GSP
"Beograd"

TM
"Pristanište"

Karađorđeva 2 6187120 9843848 2850 3064 2580 1967 367 256 190 200 481 781 1050 1716 15502

5

GSP
"Beograd"

TO
"Pristanište"

Karađorđeva 2 90081700 8088618 2760 2909 2340 1999 412 390 368 380 420 1191 1158 1530 15857

6

GSP
"Beograd"
RIS  "Sme.

put"

Paje Jovanovića
46 9406600 4392933 1.003 875 821 425 170 163 304 277 159 420 790 1.016 6423

7
GSP

"Beograd"
TM  "Kluz"

Bulevar kralja
Aleksandra 393 16245020 1197 2679 2552 2263 1328 470 282 271 254 485 1359 2118 2981 17042

8

GSP
"Beograd"

PM
"Deligradska"

Deligradska 10 17501170 536281 558 525 578 292 201 178 245 272 212 244 416 462 4183

9

GSP
"Beograd"

PM
"Deligradska"

Deligradska 10 17503310 9846850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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10

GSP
"Beograd"

Stara
upravna
zgrada -

Kutić

Skenderbegova
47 21767260 2944537 2907 2666 3043 2172 2600 2507 3250 3207 3018 2628 2966 2965 33929

11

GSP
"Beograd"

Stara
upravna
zgrada -

Kutić

Skenderbegova
47 21767340 1496 2570 2243 2443 1747 1890 1984 2399 2457 2204 2183 2566 3006 27692

12

GSP
"Beograd"

Stara
upravna
zgrada -

Kutić

Skenderbegova
47 21767420 837473 2471 2258 2545 1943 2484 2704 3578 3728 2731 2241 2603 2607 31893

13
GSP

"Beograd"
Marketing

Skenderbegova
49 21767500 157498 1288 1098 1326 1017 1275 886 2726 2161 1304 1164 1301 1194 16740

14
GSP

"Beograd"
Marketing

Skenderbegova
49 45525940 10674261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
GSP

"Beograd"
Pisarnica

Skenderbegova
49 45526010 150120 238 1175 205 126 248 216 318 272 283 291 252 227 3851

16

GSP
"Beograd"

TM
"Rakovica"

Patrijarha
Dimitrija 21/3 29729501 871674 0 0 0 0 0 0 0 0 317 668 1808 3228 6021

17
GSP

"Beograd"
PM  "Dorćol"

Cara Dušana 55 31268530 4159162 0 0 0 0 0 0 0 0 1633 2196 2484 2554 8867

18

GSP
"Beograd"

TO  "B.
Jerković"

Braće Jerkovića
201/b 39042910 2991724 1456 1511 1495 677 225 163 52 77 296 743 1159 1628 9482

19

GSP
"Beograd"

TO
"Ustanička"

Ustanička 228/a 43697590 2992049 2270 1974 1782 1017 464 287 126 123 782 1181 1630 2125 13761

20

GSP
"Beograd"

TO
"Karaburma"

Salvadora
Aljendea 18/c 44545920 848240 4647 2850 3200 800 252 172 190 250 1270 2477 4438 4686 25232
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21

GSP
"Beograd"

TO
"Železnik"

Darinke Radović
23 45606701 5371382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22
GSP

"Beograd"
TO  "Blok 45"

Dr. Ivana Ribara
131 45891330 3587334 2644 1988 1738 1096 344 396 206 192 975 1219 1705 2125 14628

23

GSP
"Beograd"

TO
"Cvetkova

pijaca"

Vjekoslava
Kovača 0/2 47569221 3784903 1286 1589 427 665 305 243 149 146 258 568 984 1172 7792

24

GSP
"Beograd"

TO
"Trošarina"

Bebelova 2 47939740 10774630 1200 1400 1300 1662 107 142 77 232 529 750 800 920 9119

25

GSP
"Beograd"

TO  "Petlovo
brdo"

Nićifora Ninkovića
41 48303200 5913556 329 500 371 173 17 34 24 31 204 320 429 526 2958

26

GSP
"Beograd"

TO
"Miljakovac"

Borska 1/b 53202630 6153440 513 435 425 434 115 91 60 50 708 233 317 610 3991

27

GSP
"Beograd"

TO
"Vidikovac"

Patrijarha
Joanikija 2/a 53202710 6153429 957 826 797 397 232 149 337 259 267 492 784 1089 6586

28

GSP
"Beograd"

TO  "Zemun -
novi grad"

Kupreška 2 53995650 6068195 1074 909 747 396 440 96 54 73 150 487 1063 807 6296

29

GSP
"Beograd"

TO  "Mirijevo
2"

Vladislava
Bajčevića 17 54515630 6152351 1013 877 867 542 147 99 69 116 291 486 809 1302 6618

30

GSP
"Beograd"

TO  "Banovo
brdo"

Požeška 117 55056251 335550 1927 1618 1221 743 263 216 124 122 367 751 1300 1857 10509

31
GSP

"Beograd"
TO  "Borča"

Bele Bartoka 1/a 55721450 7377533 2484 934 906 482 199 157 149 162 371 576 986 950 8356

32

GSP
"Beograd"

TO
"Kneževac"

Oslobođenja 18/a 59202950 7370929 1379 1144 1099 658 309 159 75 100 329 697 982 1357 8288
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33

GSP
"Beograd"

TO
"Medaković"

Braće Srnića 23/v 59457801 7726249 1334 1336 1281 401 148 99 63 69 105 673 964 1413 7886

34

GSP
"Beograd"
TO  "Crveni

krst"

Mileševska 73 80573420 E02150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35
GSP

"Beograd"
TO  "Beko"

Bulevar vojvode
Bojovića 0/bb 81006380 7333454 2439 1556 0 1933 310 339 411 385 0 0 2695 1425 11493

36
GSP

"Beograd"
TO  "Bačka"

Bačka 1 90053580 A02592 541 577 1769 548 315 330 255 378 340 418 698 1793 7962

37

GSP
"Beograd"

TO  "Glavna
ž. stanica"

Savski trg 1 90421280 62472148 1810 1534 1217 662 203 128 110 176 319 703 1272 1930 10064

38

GSP
"Beograd"

TO  "Mirijevo
3"

Koste Nađa 15 90461700 3766724 1237 1018 765 530 162 98 31 45 172 453 844 1084 6439

39
GSP

"Beograd"
TO  "Banjica"

Bulevar
Oslobođenja158/a 90516820 2353626 2850 3122 541 437 285 358 400 415 420 435 440 486 10189

40

GSP
"Beograd"

TO
"Čingrijina"

Čingrijina 13 90842610 62473976 1319 1160 1174 628 232 196 162 152 508 716 1098 1152 8497

41

GSP
"Beograd"

TO
"Studentski

trg"

Studentski trg 5/a 91833600 052731 1540 1401 1155 597 428 479 426 655 441 738 1101 1567 10528

42

GSP
"Beograd"

TO  "Banjica
2"

Paunova 50/a 55707430 7370956 1244 1095 1021 618 428 243 144 43 283 565 841 1218 7743

43

GSP
"Beograd"

TO
"Pohorska"

Pohorska 4 58597330 7145486 609 556 526 262 330 60 8 23 33 378 471 808 4064

44

GSP
"Beograd"
TO  "Zeleni

venac"

Jug Bogdanova
2 61345800 7822747 1866 1571 1450 677 107 175 131 111 533 680 1157 2010 10468



Kонкурсна документација за јавну набавку добара: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, бр. ВНД-286/15

19/58

45
GSP

"Beograd"
TO  "Surčin"

Braće Nikolić
59/c 81954990 A0025663

1 0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0 242

46

GSP
"Beograd"

TO
"Omladinski

stadion"

Mije Kovačevića
9/7 90050690 7909396 2063 1775 1598 954 0 244 178 206 434 1082 1452 1880 11866

47

GSP
"Beograd"
TO  "Trg

republike"

Makedonska 5 90054650 3478857 1927 1581 1376 860 384 932 1234 1171 615 927 1264 1801 14072

48

GSP
"Beograd"

TO
"Sremčica"

Beogradska
476/a 90374760 420256 184 340 282 44 832 3 0 2 170 124 269 199 2449

49

GSP
"Beograd"

TO
"Birčaninova"

Birčaninova 50 90981470 102376 9 7 2 6 30 0 3 6 5 6 9 28 111

50

GSP
"Beograd"

TO
"Smederevski

put"

Bulevar kralja
Aleksandra 488/a 97778740 56061 1237 1251 1046 469 3 269 233 378 512 783 917 1277 8375

51

GSP
"Beograd"

TO
"Pančevački

most"

Pančevački
most 2 99874490 328728 1599 1380 1395 957 361 282 221 224 684 910 1036 1613 10662

ŠIROKA POTROŠNJA - UKUPNO 67248 60058 51906 33595 18494 16212 19386 19623 25767 36304 53986 67268 469847
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Просечна планирана потрошња електричне енергије за 2016. годину за објекте ЈКП ГСП "Београд"

KATEGORIJA
POTROŠNJE

Januar
[kWh]

Februar
[kWh]

Mart
[kWh]

April
[kWh]

Maj
[kWh]

Jun
[kWh]

Jul
[kWh]

Avgust
[kWh]

Septembar
[kWh]

Oktobar
[kWh]

Novembar
[kWh]

Decembar
[kWh]

UKUPNO
[kWh]

SREDNJI NAPON 5574575 5127818 5240784 4470563 4195686 3930386 3561087 3625453 3905063 4556329 4789593 5686732 54664069

NISKI   NAPON 104990 94960 92720 80230 63387 55750 76809 64271 67660 85340 85820 107760 979697

ŠIROKA POTROŠNJA 67248 60058 51906 33595 18494 16212 19386 19623 25767 36304 53986 67268 469847

UKUPNO 5746813 5282836 5385410 4584388 4277567 4002348 3657282 3709347 3998490 4677973 4929399 5861760 56113613
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Планирана потрошња електричне енергије за 2016. годину у вишој и нижој тарифи за
мерно место

ГСП "Београд" ОЈ "ЕГО" ИС "Горњи депо" обједињено мерење

УКУПНО kWh УКУПНО kVArh
48945477 11081701

Активна енергија Реактивна енергија
[kWh] [kVArh]

Месец ВТ МТ ВТ МТ
Јануар 3867442 1102333 816678 277979
Фебруар 3568861 1017357 758771 257261
Март 3626053 1068355 774654 273884
Април 3135895 881508 674804 237361
Мај 3062329 741093 663558 212744
Јун 2867908 688478 628792 200407
Јул 2523823 604172 559209 185796
Август 2554872 614135 554629 185919
Септембар 2814233 675376 589466 185059
Октобар 3222692 858437 695367 234461
Новембар 3346234 934649 715367 247267
Децембар 4020742 1148500 857958 294310
УКУПНО 38611084 10334393 8289253 2792448
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 УСЛОВИ ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА И ДОБРА КОЈЕ ИСПОРУЧУЈЕ

 Врста и ниво квалитета испоручене ел.енергије мора бити у складу са Правилима о раду преносног
система („Сл.Гласник РС“  број  79/2014) и Правилима о раду дистрибутивног система („Сл.Гласник
РС“  број  5/2010, 3/2014, 41/2014) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом („Сл.Гласник РС“  број 63/2013), односно у складу са  свим важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

 Изабрани понуђач сеобавезује да  након потписивања уговора, именује  лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог
уговора

 Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном који
одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система.

 Продавац је дужан да одмах по потписивању уговора, а пре отпочињања снабдевања, закључи :
1. Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места

примопредаје тог крајњег купца и
2. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен
 и истe достви Купцу у року од три дана.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77. ЗЈН

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 75. ЗЈН)
ШТО СЕ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77. ЗЈН, И ТО:

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КАО ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА
ДОКАЗАТИ:
1. Да je понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно

уписан у одговарајући регистар, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, односно из регистра надлежног
Привредног суда.

Напомена: понуђач није дужан да достави Извод из АПР-а, који је јавно доступан на
интернет страници надлежног органа - АПР-а)

2. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде као ни његов законски заступник – ако је
правно лице понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, односно предузетник – ако је
предузетник понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне срединe, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из казнене евиденције односно
уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да то
правно лице и његов законски заступник, односно предузетник- ако је предузетник понуђач, није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне срединe, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре. Ако је у АПР-у регистровано више законских заступника,
потребно је ову потврду доставити за сваког заступника појединачно.

НАПОМЕНА:
За ову тачку правна лица достављају:

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног
лица, односно представништва или огранка страног правног лица (потврда мора обухватати  и
кривична дела која су  у надлежности  Вишег суда)

- Уколико потврда Основног суда не обухвата и кривична дела из надлежности Вишег суда,
Понуђач је обавезан да уз потврду Основног суда, достави и потврду Вишег суда)

- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду (видети сајт Вишег суда у Београду за казнену евиденцију за правна лица)

- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а за законског заступника (за све
законске заступнике који су уписани у АПР-у). Захтев за издавање се подноси према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника.

За ову тачку предузетник доставља:
- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се подноси према

месту рођења или према месту пребивалишта понуђача.

3. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе и доприносе и друге
јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ уверења надлежне Пореске управе
Министарства финансија и привреде да су измирили доспеле порезе и доприносе и уверења
надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврде надлежног пореског органа да се понуђач/подизвођач/учесник заједничке
понуде налази у поступку приватизације.

(ПОТВРДА НАДЛЕЖНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СЕ МОРА ДОСТАВИТИ ЗА СВЕ ОГРАНКЕ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА)

НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
 Доказ за тачке 2. и 3. не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања

понуда тј. од 18.09.2015. године, у супротном ће понуда бити одбијена као
неприхватљива.

4. Доказ да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке.
Као доказ уз понуду доставља важећу Лиценцу Агенције за енергетику (Енергетска
делатност 5:-Снабдевање електричном енергијом
Уколико Понуђач не достави доказ на начин како је захтевано Наручилац је дужан да
изврши проверу важности исте на званично,м сајту Агенције за енергетику
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У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН (Сл.Гласник 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач који је
уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у понуди не
мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1)-3) ЗЈН.
Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу
доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведу
податак да су извршили упис у Регистар понуђача.
Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на
сајту Агенције за привредне регистре.

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КАО ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ:
1. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде није осуђиван за неко од кривичних дела као

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне срединe, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из казнене евиденције односно уверења
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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 срединe, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА:
За ову тачку физичко лице доставља:

- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се
подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача.

2. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе и доприносе и друге
јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ уверења надлежне Пореске управе
Министарства финансија и привреде да су измирили доспеле порезе и доприносе и уверења
надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода.

НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
 Доказ за тачке 1. и 2. не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања

понуда тј. од 18.09.2015. године, у супротном ће понуда бити одбијена као
неприхватљива.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76.
ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком
периоду из претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију.

Као доказ о испуњености ПОСЛОВНОГ  капацитета, понуђач доставља:
 Потврду (уверење) Оператора преносног система.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1.
тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач.
5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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2. ДОДАТНИ ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ОБАВЕЗЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА У
СМИСЛУ ЧЛАНА 188. СТАВ 3. ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ СЛУЖБЕНИ

ГЛАСНИК РС 145/2014
Чланом 188. став 3. Закона о енергетици је прописано :
„Када је закључен уговор из става 1. овог члана, снабдевач је дужан да пре отпочињања снабдевања
закључи:

1) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и местапримопредаје
тог крајњег купца

И
2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен “

Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 188.
став 3. Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора, а пре
отпочињања снабдевања,  закључити:

1) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и местапримопредаје
тог крајњег купца

И
2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен “

Најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, Продавац је дужан да Купцу
доставити исти .

3. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

3.1. ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и
наплативу на први позив, у висини од 12.165.000,00 динара, са роком важења 10 дана
дуже од истека рока важења понуда. Уколико се продуже рокови важења понуде, понуђач
мора продужити важност банкарке гаранције за озбиљност понуде.
У случају подношења банкарске гаранције стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило
Европско тело за хартије од вредности и тржишта ( European Securities and Markets Autthorities- ESMA)
НАПОМЕНА ЗА БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ:
При одређивању датума важности гаранције не треба рачунати дан отварања понуде, већ важност
рачунати од првог наредног дана.
Банкарска гаранција може бити уновчена ако понуђач:
- повуче своју понуду после отварања понуде, или
- одбије да закључи уговор након што понуда понуђача буде изабрана или
- не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен

уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2. из Упутства понуђачима како да
сачине понуду, или

- не достави средство обезбеђења за добро извршење посла на начин и у року како је предвиђено
моделом уговора.

3.2. ОРИГИНАЛ ПИСМО О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПОНУЂАЧА
Оригинал писмо о намерама пословне банке Понуђача којим пословна банка исказује обавезу
да ће, по закључењу уговора, издати Понуђачу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која је
безусловна и платива на први позив, у износу од 40.550.000,00 што чини **10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а. (Процењена вредност набавке је 405.500.000,00  динара без ПДВ-а)

Рок важења банкарске гаранције за добро извршење мора бити 10 дана дуже од рока важења уговора.
Писмо о намерама банке не сме садржати нити један услов за издавање банкарске гаранције
(нпр.достављање средстава обезбеђења од стране Налогодавца, кредитна способност Налогодавца,
пословна политика банке која издаје гаранцију).
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Банкарска гаранције не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове које од оних које
одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност
за решавање спорова.
Писмом о намерама банка потврђује да је при издавању писма утврдила бонитет понуђача и да ће у
случају закључења уговора, гаранцију за добро извршење посла издати без постављања накнадних
услова које Понуђач мора испунити да би гаранција за добро извршење посла била издата.

У случају подношења Писмо о намерама пословне банке Понуђача за издавање гаранције за добро
извршење посла стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило
Европско тело за хартије од вредности и тржишта ( European Securities and Markets Autthorities- ESMA)
У прилогу Конкурсне документације налази се модел писма о намерама пословне банке
(пример).

Средства финансијског обезбеђења
треба да гласе на наручиоца.
Основни подаци о наручиоцу су:

- Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће
"Београд"
- Ул. Кнегиње Љубице број 29, Београд, Република Србија
- Порески индентификациони број: SR100049398
- Матични број: 07022662
- Шифра делатности: 4931
- Број жиро-рачуна банке: 355-1006754-58
- Назив банке где се води рачун:  ВОЈВОЂАНСКА БАНКА а.д.
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НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (обавезним и
додатним):

Докази о испуњености обавезних и додатних услова морају бити достављени уз понуду.
Уколико понуђач не достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова приликом подношења
понуде на начин предвиђен тачком V. Конкурсне документације, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива, осим у случајевима када је понуђач регистрован у регистру понуђача или када исти
уместо доказа наведе интернет страницу на којој су наведени подаци јавно доступни.
У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН (Сл.Гласник 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач који је уписан у
регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у понуди не мора да доставља доказе из члана
77. став 1. тачке 1)-3) ЗЈН којим доказује испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1)-3) ЗЈН.
Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу доставити у
понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведу податак да су извршили
упис у Регистар понуђача.
Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције
за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду која не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако понуђач
наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она
у тренутку подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има
седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац задржава право да провери да ли су документи
којима се доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе наведени докази (докази из чл. 77 ЗЈН),
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.

Докази о испуњености обавезних и додатних услова могу се достављати у неовереним
копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинале или оверену копију свих или појединих
доказа, у року који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног позива
Наручиоца да достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености
услова из члана 75. и 76. ЗЈН.

Уколико Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном року не достави
на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће Одлуком, а сходно члану
79. став 3. ЗЈН, такву понуду одбити као неприхватљиву.
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VI МОДЕЛ ПИСМА О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ

Обавештени смо да (навести пуно пословно име понуђача) са седиштем (навести седиште
понуђача) (у даљем тексту Понуђач) намерава да преда понуду за јавну набавку (уписати  пун назив
набавке) бр. (уписати број набавке) (у даљем тексту Понуда).

Овим актом потврђујемо за горе наведеног Понуђача да смо ми (пуно пословно име банке) са седиштем у
(навести седиште банке) (у даљем тексту Банка) спремни да издамо, безусловну, на први позив
наплативу гаранцију у износу од (најмање 10% вредности уговора ) тј. 40.550.000,00 динара, као
средство обезбеђења за добро извршење посла, у корист Корисника Јавно комуналног предузећа
Градског саобраћајног предузећа Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд, у случају да горе наведени
Понуђач буде изабран за најповољнијег понуђача и са истим буде закључен уговор о јавној набавци,
након спроведеног поступка јавне набавке из става један овог писма.

Банка потврђује да је при издавању овог писма утврдила бонитет понуђача и да ће у случају закључења
уговора, гаранцију за добро извршење посла издати без постављања накнадних услова које Понуђач
мора испунити да би гаранција за добро извршење посла била издата.

Преузимајући обавезу овим актом, Банка обавезује како себе тако и своје правне следбенике.

Место и датум Потпис овлашћеног лица и  печат Банке гаранта

______________                      _________________________________________

(навести име презиме и функцију лица које потписује писмо)

НАПОМЕНА:
Банка издаје писмо о намерама на свом мемеморандуму.

Достављено писмо о намерама треба по садржини да одговара датом
примеру (моделу).

Писмо мора бити потписано од стране овлашћених лица.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.  Право учешћа у поступку јавне набавке и начин достављања доказа
1.1. Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове за

учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75. и 76.), а испуњеност услова се доказује
достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом.

1.2. Докази о испуњености услова из чл. 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
или оверену копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од пет дана од
дана пријема писаног позива наручиоца да достави на увид оригинал или оверене фотокопије
доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН.

1.3. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави на увид оригинал или
оверене фотокопије доказа, Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, сходно чл. 79. ст.
3. ЗЈН.

1.4. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или
конкурсном документацијом, уколико понуђач наведе у својој понуди интернет страницу на
којој су тражени подаци јавно доступни.

1.5. У складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број
124/12,14/15 и 68/15), понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за
привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова, односно у понуди не мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1)-
3) Закона о јавним набавкама.
Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу доставити
у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведу податак да су
извршили упис у Регистар понуђача.
Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту
Агенције за привредне регистре.

1.6. Ако понуђач има седиште у страној држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.

1.7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога
што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарјући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року

1.8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77. ЗЈН 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.

1.9. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу (у обрасцу 1.
Образаца понуде - понуђач мора навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити
преко подизвођача .

1.10. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу извршење обавеза из поступка јавне набавке, без
обзира на број подизвођача и исти је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући присуп код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова

1.11. Подизвођач мора испуњавати услове из члана 75. ЗЈН (тачке 1 до 3).

1.12. Понуђач у понуди, за Подизвођача доставља доказе из члана 77. став 1. ЗЈН (тачке 1 до 3) као
и из тачке 5. истог, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

1.13. Уколико је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4. ЗЈН, понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.
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1.14. Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог
подизвођача. У овом случају, Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако
потраживање није доспело. Оваква правила поступања, не утичу на одговорност понуђача.

1.15. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у суротном ће
Наручилац реализовати средство обезбеђења и раскунути уговор осим ако би раскидом уговора
претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан обавестити организацију надлежну
за конкуренцију. Изузетак од овог правила  постоји у случају кад, уколико је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача, и уколико се добије претходна сагласност
Наручиоца.

1.16. Уколико понуду поднесе Група понуђача (заједничка понуда) потребно је то навести у понуди (у
обрасцу 1 Садржаја понуде). Сваки понуђач из Групе понуђача мора да испуни услове из члана
75. став 1. од тачке 1. до тачке 3. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77 ЗЈН, а
остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога
не одреди другачије. Услов из члана 75.став.1. Тачка 4. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке, за који је неопходна испуњеност тог
услова.

1.17. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1)податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

1.18. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.

1.19. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

1.20. Задруга понуду може поднети 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 понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1.21. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у овом поступку
јавне набавке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. Конкурсна документација – измене, допуне и појашњења конкурсне документације
2.1. Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну

документацију, Наручилац ће без одлагања измене или допуне објавити на Порталу јавних
набвки и на својој интернет страници.

2.2. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда.

2.3. У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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 евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији,и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, на адресу
Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд или путем факса број +381 11 366 4087 са назнаком «За
набавку број ВНД-286/15», као и електронским путем на e-mail milena.martinovic@gsp.co.rs са
истом назнаком. Наручилац одговор у року од три дана од дана пријема захтева објавити на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

2.4. Тражење појашњења или додатних инфорамција у вези са припремањем понуда, није
дозвољено телефонским путем.

2.5. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем
факса или електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је од друге стране да
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини
када је то неопходно као доказ да је достављање извршено.

2.6. По истеку рока за подношење понуда, Наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну
документацију.

mailto:martinovic@gsp.co.rs
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3. Језик понуде
3.1. Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према захтевима из конкурсне

документације.

3.2. За делове понуде који су на страном језику (за доказе тражене Конкурсном документацијом и
остала пратећа документа, осим за сертификатe) а уколико би Наручилац у поступку прегледа и
оцене понуде утврдио да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће
понуђачу примерен рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде.

3.3. У случају спора, релевантна је је верзија понуде дата на српском језику.

4. Подношење понуда, измене понуде и опозив понуде
4.1. Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом за подношење понуда и

Конкурсном документацијом.

4.2. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у затвореној коверти
или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се
први пут отвара.

4.3. Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

4.4. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става
(тач.4.4), сходно члану 87.став 5. ЗЈН.

4.5. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин одређен за подношење понуда, односно тако што ће у затовреној коверти доставити
допуну понуде са назнаком "ДОПУНА/ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ВНД-
286/15". Допуна понуде мора бити достављена наручиоцу пре истека рока за подношење
понуда на начин одређен за подношење понуда. У случају да понуђач жели да опозове
достављену понуду, потребно је да опозив понуде достави наручиоцу пре истека рока за
подношење понуда у затвореној коверти са назнаком "ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР. ВНД-286/15". Понуђач не може да опозове понуду након истека рока за подношење
понуда.

4.6. Документација дата у понуди, по окончаном поступку, не враћа се понуђачу (изузев
достављеног средства обезбеђења).

5. Трошкови припремања понуде
5.1. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од

наручиоца накнаду трошкова.

5.2. Ако поступак јавне набавке буде обустављен, из разлога који су на страни наручиоца,
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама Научиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди.

6. Понуда са варијантама
6.1. Понуде са варијантама у било ком смислу нису дозвољене (варијанте цена, произвођача,

начина плаћања или рокова испоруке и др.)

7. Поверљивост процеса
7.1. Процес оцењивања понуда до момента доношења одлуке сматра се поверљивим.

7.2. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, као и
препорука за доделу уговора неће бити откривени понуђачима, нити било којој другој особи
која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о исходу тендера.

7.3. Свако настојање понуђача или његових агената да утичу на Наручиочево оцењивање понуда
или одлуку о избору резултираће ОДБИЈАЊЕМ његове понуде.

8. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
8.1. Ради помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда, Наручилац може, у складу са

одредбама чл. 93. став 1. ЗЈН, тражити од сваког понуђача додатна објашњења његове понуде,
а може да врши контролу и (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

8.2. 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, односно прихватљивом, осим ако
другачије не пролази из природе поступка јавне набавке.
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8.3. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматреања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

8.4. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

8.5. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, таква понуда биће оцењена
као неприхватљива.

9. Неуобичајено ниска цена
9.1. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. став 1. ЗЈН.
9.2. Уколико Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од Понуђача

захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним сходно
члану 92. став 3. ЗЈН.

9.3. За одговор из тачке 9.2 Наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од дана пријема
захтева, за достављање разјашњења.

9.4. Наручилац је дужан да по добијању образложења из претходне тачке, провери меродавне
саставне елементе понуде.

10. Критеријуми за доделу уговора
10.1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена по кWh (док ће се уговор реализовати

највише до износа од 405.500.000,00 динара).
Резервни критеријум (уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном
ценом:
I. Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, предност

при додели уговора ће имати понуда са дужим роком важења понуде (опција понуде).

11. Разлози за одбијање понуде
11.1. Понуда ће бити одбијена:

(1) уколико поседује битне недостатке
(2) уколико није одговарајућа
(3) уколико ограничава права Наручиоца
(4) уколико условљава права Наручиоца
(5) уколико ограничава обавезе понуђача

11.2. Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену
већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су
понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

11.3. Битни недостаци понуде су:
(6) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
(7) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни

услови прописани Конкурсном документацијом)
(8) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
(9) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
(10) уколико понуда садржи друге недостатке  због којих није могуће утврдити стварну

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

11.4. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.

11.5. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава
све техничке спецификације.

11.6. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

12. Увид у документацију
12.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке

после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може
поднети писмени захтев наручиоцу.

12.2. Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема
писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 15. ЗЈН.
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13. Захтев за заштиту права
13.1. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија.

13.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

13.3. 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

13.4. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

13.5. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о
обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана od доношења одлуке о додели
уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.

13.6. 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 члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.

13.7. 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.

13.8. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.

13.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели
уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и
одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана
36. став 1. тачка 3) овог закона.

13.10. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности наведен у
претходном ставу пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би
задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о
јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су
несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.

13.11. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да предузме наведених
активности из става 13.9. пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би
задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о
јавној набавци значајно угрозило интерес Републике Србије.

13.12. Одредбама члана 151. ЗЈН одређено је шта захтев за заштиту права садржи.

13.13. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1.,
наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

13.14. Против закључка наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од три
дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе
истовремено доставља наручиоцу.

13.15. Сходно одредбама члана 156. ЗЈН, подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун
буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од:
 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако

процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен
уговор није већа од 120.000.000,00 динара;

 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
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Шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: ВНД-286/15; сврха уплате: Такса за ЗЗП; ЈКП ГСП
Београд са назнаком набавке бр. ВНД-286/15; Корисник: Буџет Републике Србије.

13.16. Увид у ближе информације о подношењу захтева за заштиту права понуђачи могу извршити на
сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки -
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

14.  Предност за добро домаћег порекла
14.1. У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситацији када постоје понуде

понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла,
наручилац ће изабрати понуду понуђача који нуди добро домаћег порекла под условом да
његова понуђена није преко 5 % већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди
добра страног порекла, сходно чл. 86. став 4. ЗЈН. Уверење се мора односити на Наручиоца,
број јавне набавке, назив предмета јавне набавке и мора бити издато на основу спецификације
Наручиоца из техничких услова.

14.2. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске даџбине.

14.3. Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће пре рангирања
понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да
ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

14.4. Доказ о домаћем пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, доставља се уз понуду.
Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна комора Србије на писани захтев подносиоца
захтева, у складу са прописима којима се уређује царински систем, сходно Правилнику о начину
доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (Сл. гл. РС 33/2013).

15. Поверљивост понуде
15.1. Понуђач не може да означи поверљивим следеће податке:

- Цене из понуде, опцију понуде, рок испоруке, рок и начин плаћања
- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН.

15.2. Податке које сматра поверљивим треба осенчити и написати «поверљиво». Уколико је цео
документ (цео лист) поверљив у заглављу документа написати поверљиво и оверити печатом.

15.3. Податке које понуђач означи поверљивим, означава само поверљивост податка у односу на
остале учеснике на тендеру, а не може да значи поверљивост у односу на Наручиоца.

15.4. Наручилац је дужан да чува све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио као поверљиве.

15.5. Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.

15.6. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.

15.7. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

15.8. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које
понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

15.9. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или
споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у
смислу закона којим се уређује тајност података.

15.10. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира
на степен те поверљивости.

16. Попуњавање образаца
16.1. Обрасци дати у конкурсној документацији попуњавају се, потписују и оверавају од стране

овлашћеног лица понуђача или овлашћеног представника понуђача у случају подношења
заједничке понуде.

16.2. Попуњавање образаца и Модела уговора није дозвољено графитном оловком, пенкалом или
фломастером. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца датих у конкурсној

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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документацији, свака исправка (бељење или подебљавање бројева и слова) мора бити оверена
и парафирана од стране одговорног лица понуђача.

16.3. Уколико понуђач наступа са Групом понуђача (заједничка понуда), попуњавaње, потписивање и
овера образаца у конкурсној документацији врши се у складу са споразумом којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је саставни
део заједничке понуде (осим образца 5 и 7 који морају потписати сви чланови групе
посебно - наведене образце копирати онолико пута колико има понуђача у
Заједничкој понуди).

16.4. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњавање, потписивање и оверу образасца у
конкурсној документацији врши понуђач.

17. Присуствовање јавном отварању понуда
17.1. Отварање понуда је јавно.

17.2. Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања
понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано
пуномоћје/овлашћење.

17.3. Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно
учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак
отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном
отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача.

17.4. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће
бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.

17.5. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као
такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка
дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре
почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

18. Рок за закључење уговора
18.1. 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.

18.2. Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од пет дана
рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају оправданих
разлога, тј, објективних околности када рок може бити дужи о чему је понуђач дужан
обавестити наручиоца.

18.3. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о
јавној набавци:
- на основу оквирног споразума
- у случају примене преговарачког поступка из чл. 36. став 1. тач. 3) ЗЈН
- у случају примене система динамичке набавке
- у случају поступка јавне набавке мале вредности из чл. 39. став 6. ЗЈН
- ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за

подношење понуда

18.4. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. Став
2. ЗЈН наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи
другачије или уколико Одговорно лице наручиоца донесе одлуку да наручилац предузме горе
наведене активности, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке,
односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или
пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити
образложена.

18.5. Уколико Наручилац не достави потписан Уговор понуђачу у року из става 18.2., понуђач није
дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

18.6. Уколико понуђач не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана
када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2., сматраће
се да је одустао од потписивања уговора и наручилац ће реализовати достављено средство
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обезбеђења за озбиљност понуде и Управи за јавне набавке доставити доказ за негативну
референцу.

19. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди и начин
промене уговорене цене

19.1. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

19.2. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе јединичну цену у динарима.

19.3. Промена цена није дозвољена  за  време важења  уговора.

19.4. У цену добра су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови услуге приступа и
коришћења преносног и дистрибутивног система, акциза и порез на додaту вредност, који
се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који
испоставља Продавац.

19.5. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

20. Негативне референце
20.1. Сходно члану 82. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15),

Наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивање позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

20.2. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односиле на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне три године пре
објављивање позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. ове тачке може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке

или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно

уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

20.3. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 21.2. став 2. 1) ове тачке
(правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан.

21. Измене података код понуђача, пре закључења Уговора
21.1. Уколико након отварања понуда дође до промене у пословном имену понуђача, седишту

понуђача (улица, број), правној форми, промени генералног директора/директора, односно
лица које ће потписати Уговор, понуђач мора одмах о томе обавестити Наручиоца писаним
путем на адресу Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд или путем факса број +381 11 366-4087.

22. Измена током трајања уговора
22.1. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара, односно
10.000.000,00 динара за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и
поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена.

22.2. У случају овим случајевима наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року
од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки.

22.3. Неће се сматрати изменом уговора, исправка рачунских и других техничких  грешака у уговору.
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22.4. ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Продавац се обавезује да на име гаранције за добро извршење посла у року од 10 дана од дана
закључења уговора, Купцу преда: банкарску гаранцију за добро извршење посла своје пословне
банке, издату у корист Купца, безусловну и плативу на први позив, на износ од 40.550.000,00
динара без ПДВ-а (10% укупне вредности уговора), и са роком важења 10 дана дужим од рока
важења уговора.
Продавац се обавезује да у случају да гаранција буде наплаћена, достави под истим условима,
уколико то захтева Купац, нову банкарску гаранцију у висини од **10% нереализованог износа
уговора без ПДВ-а, као средство обезбеђења за добро извршење посла, односно обавезе преузете
уговором.
Рок за достављање нове банкарске гаранције је 7 дана од дана добијања писаног позива Купца за
доставу исте.
Добро извршење посла подразумева поштовање свих уговорених обавеза на начин и у року како
су уговорене.
Купац стиче право да реализује гаранцију у случају да буде испуњен неки од услова из претходног
става.

Купац неће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла у ситуацијама када је до
кашњења у испоруци дошло услед наступања околности (виша сила) које онемогућавају
Произвођача добра да испоручи уговорено добро у уговореном року, о чему Продавац доставља
доказ   или наступања других објективних околности које су наступиле после закључења уговора
(настале независно од воље Продавца), а које Продавац није никако могао избећи, отклонити,
предвидети, о чему Продавац мора да достави доказ.
Уколико не наступе горе наведене околности, Купац је дужан да након истека рока важности
гаранције, без одлагања, Продавцу врати банкарску гаранцију.
Уколико Продавац не поступи у складу са ставом 3. овог члана, Купац ће активирати првобитну
гаранцију 9. дана пре датума истека првобитне гаранције.
Све трошкове добијања, продужења и активирања гаранције сноси Продавац.
НАПОМЕНА: Банкарска гаранције не сме садржати додатне услове за исплату, краће
рокове које од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио
Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова

23. 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 ЗАПШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

23.1. Подаци у вези са пореским обавезама се могу добити у Министарству финансија - Пореска управа,
ул.Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, www.poreskauprava.gov.rs

23.2. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине - Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића бр.27а, 11160 Београд,
www.sepa.gov.rs

23.3. 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

www.poreskauprava.gov.rs
www.sepa.gov.rs
www.minrzs.gov.rs
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ OБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ
ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ

Напомена: ПОНУДА мора бити достављена на ОБРАСЦИМА 1-7 или на обрасцима
идентичне садржине

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - Образац 1
Образац општих података о понуђачу/подизвођачу/заједничка понуда попуњава, потписује и оверава
понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 1.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу потребно је да у
обрасцу 1 наведе све податке о подизвођачу (пословно име или скраћени назив из одговарајућег
регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, лице за контакт, телефон, факс, део набавке који ће
бити поверен подизвођачу и податак о проценту укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу). Образац 1 копирати онолико пута колико има подизвођача у понуди и за сваког навести
све податке.
У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је Образац 1 копирати онолико
пута колико има понуђача у Заједничкој понуди и у наведеном обрасцу (образац 1 – Општи подаци о
понуђачу), у рубрици подаци о понуђачу попунити све податке о сваком понуђачу понаособ.
У случају подношења заједничке понуде, (Група понуђача) уз Образац 1 доставља споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:

1)податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 2
У обрасцу понуде понуђач мора да попуни све захтеване податке (рок плаћања, опција
понуде цене).
Све стране обрасца понуде попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени представник
понуђача у случају заједничке понуде.

а) Цене у понуди
Све цене морају бити изражене у српским динарима.
Промена цена за време важења уговора није дозвољена.
У цену добра су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови услуге приступа и коришћења преносног и
дистрибутивног система, акциза и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у
складу са прописима Републике Србије.

б) Начин плаћања и рокови плаћања
Рок одложеног плаћања који је наручилац спреман да прихвати је најмање 20 дана од дана пријема
исправне фактуре на писарницу  Наручиоца, ЈКП ГСП „Београд“ Кнегиње Љубице 29,11000 Београд.

Фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по јединичној цени, а према
стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје
током периода снабдевања, а под условима утврђеним моделом уговора.
Плаћање се врши уплатом на банкарски рачун добављача (Снабдевача), по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.

У цену су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови услуге приступа и коришћења преносног и
дистрибутивног система и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са
прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Добављач.

Трошкове из претходног става Добављач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца,
на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ
систему за пренос електричне енергије (према важећој , у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању
методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије, а која је објављена
у Службеном гласнику Републике Србије, ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне
енергије, (према важећој, у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању  методологије за одређивање
цене за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије из  из надлежности за конзумна подручја купца,  а која је објављена
у Службеном гласнику републике Србије објављених у ''Службеном гласнику РС'',  и за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије-према важећој  Уредби о мерама подстицаја за
повлашћене произвођаче електричне енергије.
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
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Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању услова, рока и
начина плаћања.
в) Врста продаје и период испоруке
Стална са периодом испоруке од 00:00h 01.01.2016 године до 31.12.2016. године, од 00:00h-24:00h
према централно – европском времену (CET), односно до испуњења финансијске вредности Уговора, у
зависности од тога шта пре наступи.

г)Место испоруке
Сва мерна места ЈКП ГСП „Београд“ за објекте прикључене на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на средњем напону, на ниском напону и широкој потрошњи (списак објеката је у прилогу
1.који је саставни део конкурсне документације).

д) Рок важења понуде (опција понуде)
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда у којој није дат рок важности понуде (опција понуде) као и понуда која има краћи рок важења
од минимално захтеваног у претходном ставу биће одбијена као неприхватљива

3) СТРУКТУРА ЦЕНЕ - Образац 3
Понуђач уз понуду доставља Образац структуре цене (Образац 3) у складу са чланом 12. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (Сл.гласник РС 86/15).
Потребно је да понуђач у обрасцу 3 наведе све елементе који утичу на формирање понуђене цене
(понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима).
Приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у
реализацији набавке.
Образац структуре цене попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени представник понуђача
у случају заједничке понуде - Образац 3.
Структуру цене исказати номинално и процентуално: номинално (табела I) и процентуално (табела II).
Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о испоруци
добара.
Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом
подношења понуде.
Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу
понуде (Образац 3).

4) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 4
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Понуђач попуњава, потписује и оверава, а у случају заједничке понуде овлашћени представник
Образац трошкова припреме понуде - Образац 4, уколико понуђач доставља образац трошкова.
Образац треба да садржати трошкове  прибављања средстава обезбеђења.
Уколико понуђач у понуди не достави Образац 4 или га не достави на начин како је то захтевано,
наручилац неће бити у обавези да надокнади трошкове припремања понуде ако обустави поступак
јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца.

5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Образац 5
Понуђач потписује и оверава печатом, а у случају заједничке понуде сви чланови групе
потписују и оверавају печатом, изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима - Образац 5.
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
6) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ДА НЕМА ЗАБРАНУ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА - Образац 6
Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде - Образац 6.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (сваки од понуђача доставља
посебну изјаву).
Уколико понуђач у понуди не достави Образац 6 или га не достави на начин како је то захтевано понуда
ће бити одбијена као неприхватљива.
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7) МОДЕЛ УГОBОРА - Образац 7
Понуђач а у случају заједничке понуде овлашћени представник, попуњава заглавље модела уговора
(тачка 1 модела уговора), потписује исти и оверава. Може да попуни и битне елементе уговора, цене,
начин и рок плаћања,.
Уколико исти не буду попуњени, а попуњени су у Обрасцу понуде, биће меродавни подаци из понуде.

ПОНУДА КОЈА НЕ САДРЖИ СВЕ ОБРАСЦЕ, ОСИМ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
(4), ИЛИ ОБРАСЦЕ КОЈИ СУ ИДЕНТИЧНИ НАВЕДЕНИМ ОБРАСЦИМА, ДОКАЗЕ И ЗАХТЕBЕ

ДЕФИНИСАНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.
НАРУЧИЛАЦ НЕЋЕ ОДБИТИ ПОНУДУ У СИТУАЦИЈИ КАДА ИЗ ПОНУДЕ МОЖЕ УТВРДИТИ

ИСПУЊЕНОСТ ЗАХТЕВАНОГ УСЛОВА (нпр. ако се подаци налазе у једном од образаца, а не
налазе се у другом обрасцу).
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IX ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА
ПОНУДА ОБРАЗАЦ 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Назив и седиште понуђача (улица, број, место)

Општина

Генерални директор/директор

Лице које ће потписати уговор

Лице за контакт

Број телефона

Број факса

Електронска пошта

Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача

Матични број предузећа

Порески идентификациони број предузећа

Тип понуђача (правна форма организације предузећа –
ДОО, АД, Јавно предузеће, ортачко, командитно...)

Организациони део (опционо)
Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон,

Јединице...), уколико исти не постоје у оквиру предузећа
није потребно ништа уносити.

Понуђач је уписан и Регистар понуђача који води АПР
(ЗАОКРУЖИТИ ДА или НЕ) ДА             НЕ
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача),
потребно је заокружити "ДА"

(Уколико има више учесника заједничке понуде,
копирати образац 1 онолико пута колико је

УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ и за сваког
попунити податке о понуђачу)

ДА

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив и седиште подизвођача

Лице за контакт

Телефон и факс

Електронска пошта

Матични број предузећа

Порески идентификациони број предузећа

Део НАБАВКЕ који ће бити поверен подизвођачу

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу

Датум:   Потпис

Печат понуђача
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ 2
страна 1/1

РЕДНИ
БРОЈ НАЗИВ ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ
Једнична цена РСД/кWh

без ПДВ-а

1. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА кWh ___________________ РСД/кWh

Рок и начин плаћања

Плаћање ће се вршити у року до _______ дана (за
Наручиоца је прихватљив рок од најмање 20 дана)
од дана пријема исправног рачуна на писарницу
Наручиоца, ЈКП ГСП „Београд“ Кнегиње Љубице
29,11000 Београд

Период испоруке

Од 00:00h 01.01.2016 године до 31.12.2016. године,
од 00:00h-24:00h према централно – европском
времену (CET), односно до испуњења финансијске
вредности Уговора, у зависности од тога шта пре
наступи.

Место и начин испоруке

Мерна места ЈКП ГСП „Београд“ прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на
средњем напону, на ниском напону и широкој
потрошњи (списак објеката је у прилогу 1.који је
саставни део конкурсне документације).

Рок важења понуде _____________дана од дана отварања понуда

Посебне погодности:

Овера чланова Комисије Наручиоца
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
_
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ ОБРАЗАЦ 3

УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ТАБЕЛА 1

Редни број Опис Јединица мере Једнична цена РСД/кWh
без ПДВ-а

1. ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА кWh

ТАБЕЛА 2

СТРУКТУРА ЦЕНЕ УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ (%)

ДОБРО

ОСТАЛО

СВЕГА 100%

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно
и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
_
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкови прибављања средства обезбеђења:
Редни
број

Спецификација трошкова
прибављања средства обезбеђења

Износ без ПДВ-а
(у динарима)

Износ са ПДВ-ом
(у динарима)

Укупан износ (без ПДВ-а):

Укупан износ (са ПДВ-ом):

Напомена: Сходно одредбама члана 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога
који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања
средства обаезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 4 у својој понуди.

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
_
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ОБРАЗАЦ 5

ИЗЈАBА

Под пуном материјалном и и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
_
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИЗЈАВА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЊА ПОНУДА

ОБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:

- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине.

- Да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
(сваки од понуђача доставља посебну изјаву).

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
_



Kонкурсна документација за јавну набавку добара: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, бр. ВНД-286/15

54/58

МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ 7

У Г О B О Р

Закључен између уговорних страна:

1._______________________________________,(назив и седиште Продавца),
__________________________ (име и презиме генералог директора/директора), (у даљем тексту:
Продавац) , (Продавац наступа да Подизвођачем____________________________(назив и седиште
подизвођача)

...................................................................

...................................................................

..................................................................

(назив понуђача из групе понуђача)
(назив понуђача из групе понуђача)
(назив понуђача из групе понуђача)

И

2.Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд",Београд,Кнегиње
Љубице 29, које заступа директор Жељко Милковић, дипл.маш.инж. (у даљем тексту: Купац), с друге
стране

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:Набавка добара: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, у свему према захтеву Купца
из конкурсне документације бр. ВНД-286/15 од 26.10.2015. године и
усвојеној понуди Продавца код Купца заведеној под бројем XIV-286/__
од __.__.2015. године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Након спроведеног поступка за доделу уговора о јавној набавци, уговорне стране сагласно утврђују
права, обавезе и одговорности у погледу продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и
друга питања везана за реализацију овог уговора као и услове под којима се Продавац обавезује да, у
периоду од годину дана или до испуњења финансијске вредности уговора, зависно од тога шта пре
наступи, испоручи, а Купац да преузме и плати добра која су предмет овог Уговора  , по јединичним
ценама из усвојене понуде Продавца код Купца заведеној под бр.286/__ од __.__.2015. год., а у свему
према техничкој спецификацији, која је саставни део конкурсне документације Купца број ВНД-286/15
од 26.10.2015.год. и овим Уговором ,у свему у складу са свим важећим законским прописима.
Понуда Продавца, општи подаци о понуђачу, структура цене и технички опис  из конкурсне
документације, чине саставни део овог Уговора.

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 2.

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије
извршиће према следећем:

- Врста продаје: Стална.
- Период испоруке: Од 00:00h 01.01.2016. године до 31.12.2016. године, од 00:00h-

24:00h према централно – европском времену (CET), односно до испуњења финансијске
вредности Уговора, у зависности од тога шта пре наступи.

-  Количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски
период на местима примопредаје током периода снабдевања, а највише до испуњења
финансијске вредности уговора.

- Места примопредаје: сва мерна места ЈКП ГСП „Београд“ прикључена на дистрибутивни систем
у категорији потрошње на средњем напону, на ниском напону и широкој потрошњи у складу са
постојећим ознакама ЕД из табела техничког описа конкурсне документације, који чини
саставни део овог уговора

Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са
Правилима о раду преносног система  (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2014).

Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању Правила о
раду тржишта електричне енергије  ( „Сл.Гласник РС“  број  120/2012, 120/2014) , Правилима о раду
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преносног система (''Сл. гласник РС'' бр 79/2014), Правилима о раду дистрибутивног система
(„Сл.Гласник РС“ 5/2010, 3/2014, 41/2014) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом (''Сл. гласник РС'' бр 63/2013), односно у складу са свим важећим законским и подзаконским
прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Продавац је дужан да након закључења Уговора, а пре отпочињања периода снабдевања закључи и
Купцу достави:

1)Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места примопредаје
тог крајњег купца

И
   2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен.

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном који одговара
вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система.

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 3.

Купац се обавезује да плати Продавцу испоручена добра  у свему према усвојеној понуди Продавца
код Наручиоца заведеној под бројем XIV-286/__ од __.__.2015. године и то:

РЕДНИ
БРОЈ НАЗИВ ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ
Једнична цена РСД/кWh

без ПДВ-а

1. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА кWh ___________________ РСД/кWh

Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по наведеној
јединичној цени из става 1 овог члана, а према стварно испорученој количини електричне енергије за
обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим
уговором, до 31.12.2016.године и за вредност која не може бити већа од 405.500.000,00 динара без
укљученог ПДВ-а (словима: четристопетмилонапетстотинахиљада динара)

Цена из става 1 овог члана је фиксна. за уговорени период испоруке.

У цену из става 1. овог члана су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови услуге приступа и
коришћења преносног и дистрибутивног система, акциза и порез на додaту вредност, који се
обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља
Продавац.

Трошкове из става 4. овог члана уговора, Продавац  ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког
месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ
систему за пренос електричне енергије (према важећој, у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању
методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије, а која је објављена у
Службеном гласнику Републике Србије, ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне
енергије, (према важећој, у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању  методологије за одређивање цене
за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју привредног друштва за  дистрибуцију
електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца,  а која је објављена  у Службеном
гласнику републике Србије,  накнаду за подстицај  повлашћених произвођача електричне енергије-
према важећој  Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије, стопу
акцизе сходно важећем Закону о акцизама са припадајућим изменама и допунама Закона и стопу ПДВ-а
сходно важећем Закону о ПДВ-у.

МЕСТА ПРИМОПРЕДАЈЕ
Члан 4.

Места примопредаје су сва мерна места ЈКП ГСП „Београд“ прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на средњем напону, на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим
ознакама ЕД из табела техничког описа конкурсне документације, који чини саставни део овог уговора.

Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са припремом програма,
преносом и испоруком електричне енергије до места примопредаје, а Купац сноси све ризике и
припадајуће трошкове у вези са припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије од
места примопредаје.
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Под програмом из става 1. овог члана подразумевају се радње неопходне да би Уговорна страна
извршила своју обавезу у вези са продајом, односно преузимањем електричне енергије

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.

На основу података добијених од оператора дистрибутивног система Продавац издаје купцу рачун за
испоручену електричну енергију.
Саставни део фактуре чини обрачун о утрошеној количини електричне енергије у протеклом месецу,
измерену и регистровану на местима примопредаје (мерна места),издат од стране надлежног оператора
дистрибутивног система

Члан 6.

Продавац, на основу прописа Републике Србије који се односе на акцизу, трошкове приступа и
коришћења преносног и дистрибутивног система и трошкове накнаде за подстицај повлашћених
произвођача, издаје Купцу рачун за обрачунски период. Продавац рачун доставља поштом, на писарницу
Купца, ЈКП ГСП „Београд“ Кнегиње Љубице 29,11000 Београд.

Продавац у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање према прописима Републике
Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са трошковима балансирања, акцизу,
трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и трошкове накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије, а порез на додату вредност се у рачуноводственој
исправи исказује посебно уколико према прописима Републике Србије терети Продавца као пореског
дужника.
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим инструкцијама назначеним на
самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. Купац ће сносити све банкарске трошкове у
Републици Србији. Продавац ће сносити банкарске трошкове ван Републике Србије.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ цене за преузету
електричну енергију.

Члан 7.
Купац је дужан да плати рачун у року од __________ дана од дана пријема оригиналног рачуна, на
писарници Наручиоца, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.

У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Продавцу, за период доцње, плати и
затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати (Сл. гласник Републике Србије 119/2012)
обрачунату на износ плаћеног износа главног дуга из рачуна наведеног од стране Купца приликом
плаћања у исправи о извршеном плаћању.
Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна камате, испостављеног од стране Продавца.

Члан 8.
Продавац се обавезује да на име гаранције за добро извршење посла у року од 10 дана од дана
закључења уговора, Купцу преда: банкарску гаранцију за добро извршење посла, своје пословне банке,
издату у корист Купца, безусловну и плативу на први позив, на износ од 40.550.000,00  динара без
ПДВ-а (10% укупне вредности уговора), и са роком важења 10 дана дужим од рока важења уговора.

Продавац се обавезује да у случају да гаранција буде наплаћена, достави под истим условима, уколико то
захтева Купац, нову банкарску гаранцију у висини од **10% нереализованог износа уговора без ПДВ-а,
као средство обезбеђења за добро извршење посла, односно обавезе преузете уговором.
Рок за достављање нове банкарске гаранције је 7 дана од дана добијања писаног позива Купца за
доставу исте.
Добро извршење посла подразумева поштовање свих уговорених обавеза на начин и у року како су
уговорене.
Купац ће наплатити банкарску гаранцију за добро изршење посла у случају кашњења у испоруци или
неиспоруке добара под условима и на начин утврђен чланом 2. Основног уговора.
Купац стиче право да реализује гаранцију у случају да буде испуњен неки од услова из претходног става.
Купац неће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла у ситуацијама када је до кашњења
у испоруци дошло услед наступања околности (виша сила) које онемогућавају Продавца добра да
испоручи уговорено добро у уговореном року, или  наступања других објективних околности које су
наступиле после закључења уговора (настале независно од воље Продавца), а које Продавац није никако
могао избећи, отклонити, предвидети, о чему Продавац мора да достави доказ.
Уколико не наступе горе наведене околности, Купац је дужан да након истека рока важности гаранције,
без одлагања, Продавцу врати банкарску гаранцију.
Уколико Продавац не поступи у складу са ставом 3. овог члана, Купац ће активирати првобитну гаранцију
9. дана пре датума истека првобитне гаранције.
Све трошкове добијања, продужења и активирања гаранције сноси Продавац.
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РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ
Члан 9.

Уколико у току трајања  овог уговора наступе околности из става 1. тач. 1) и 2) члана 192. Закона о
енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014),  Продавац је дужан је да о дану престанка снабдевања, без
одлагања, благовремено обавести резервног снабдевача, купца и оператора система.
Резервно снабдевање у случају из става 1. тач. 1) и 2) члана 192.Закона о енергетици, почиње
престанком уговора о продаји са ранијим Продавцем, ако купац настави да преузима електричну
енергију, а не закључи уговор са новим снабдевачем.
Резервно снабдевање вршиће се у складу са чланом 192. и 193. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС''
145/2014).

РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима
предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране, Уговорна
страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми
обавештење о разлозима за раскид Уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане 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,Продавац и Купац су сагласни да је за
решавање међусобних спорова из овог уговора надлежан стварно надлежни суд по закону Републике
Србије у Београду.
Продавац и Купац, уколико по законима Републике Србије Продавац није домаће лице, су сагласни да је
за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим уговором надлежна
Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду, да се примењује Правилник
Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у Београду, а примењује се као меродавно право
Закон о облигационим односима у верзији која је у примени у Републици Србији и материјални закони и
прописи Републике Србије.
Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима уговор на српском
језику.
Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу уговорним странама
обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и други материјални закони и прописи Републике Србије.

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 13.

Овај уговор се сматра закљученим обостраним  потписивањем уговорних страна.

Уговор се закључује за период од  00:00h 01.01.2016 године до 31.12.2016. године, од 00:00h-
24:00h према централно – европском времену (CET)., односно до испуњења финансијске
вредности Уговора, у зависности од тога шта пре наступи.
Kупац се обавезује да ће у случају промене Снабдевача, пре потписивања овог уговора, са
претходним Снабдевачем регулисати међусобне финансијске обавезе.
Протеком времена на који је уговор закључен или испуњењем финансијске вредности Уговора у износу
од 405.500.000,00 динара без пдв-а, у зависности шта пре наступи, овај уговор престаје да важи, о
чему ће Купац обавестити Продавца.

Члан 14.
Купац, за време трајања овог уговора, овлашћује Продавца за извођење свега што је неопходно за
извршење овог уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем код оператора система,
укључујући достављање свих података наведених у овом уговору, припрему, попуњавање и потписивање
изјава и слично, што би оператор система могао да захтева, а односи се на Купца. Купац ће Продавцу без
одлагања доставити све податке које оператор система буде захтевао од Продавца. Купац потписом овог
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уговора, истовремено, признаје све поступке које Продавац врши у име Купца правно важећим;
Купац се слаже да оператор система за свако појединачно обрачунско мерно место које је предмет овог
уговора достави Продавцу податке о потрошњи електричне енергије у протеклих 12 месеци, а за
обрачунска мерна места са 15-минутном, односно сатном регистрацијом потрошње достави Продавцу
целокупан дијаграм потрошње за протеклих 12 месеци и то за свако појединачно обрачунско мерно
место. Купац је сагласан да оператор система доставља све релевантне податке о мерном
уређају/бројилу који су потребни за обрачун потрошене електричне енергије, те омогућује Продавцу
приступ до мерних (обрачунских) података и телеметрије за сва обрачунска мерна места која су предмет
овог уговора. Купац овлашћује Продавца за приступ бази података (евиденције обрачунских мерних
места) о Купцу и обрачунским мерним местима Купца која води оператор система.

Члан 15.

Купац  и  Продавац дужни су да након потписивања уговора, именују лица која ће бити овлашћена за
размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних оригиналних примерака на српском језику од којих
Продавац задржава 2 (два) примерка, а Купац задржава 5 (пет) примерака.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће му изрећи  негативну
рефренцу и реализовати достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде.

ЗА ПРОДАВЦА

____________________

ЗА КУПЦА

_________________________
Жељко Милковић, дипл.маш.инж.


