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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС”, број 29/2013), Одлуке о о покретању
поступка јавне набавке, број ПО-2/2015-II од 20.01.2015. године и Решења о именовању
Комисије за спровођење поступка јавне набавке број 404-1-01-1-1/2015-03-IV, донетог
дана 20.01.2015. године, под бројем ПО-2-1/2015-II, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добра – Набавкa електричне енергије за
потпуно снабдевање, јавна расвета и семафори,
ЈН бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Сента
Адреса: Сента 24 400, Главни трг 1
Интернет страница: www.zenta-senta.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV су: добра – набавкa електричне
енергије за потпуно снабдевање, јавна расвета и семафори. Ознака из ОРН: 09310000 –
електрична енергија.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице
Лице за контакт: Ана Ленђел и за техничку спецификацију Жолт Киш,
Е - mail адреса: anna@zenta-senta.co.rs и телефакс 024/655-462
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV су добра – набавкa електричне
енергије за потпуно снабдевање, јавна расвета и семафори. Ознака из ОРН: 09310000
– електрична енергија
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2. Партије:
1. Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање
2. Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање – јавна расвета и семафори
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА
1. Врста и количина добара
Активна електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).
Количина електричне енергије одређиваће се према стварно испорученој количини
електричне енергије за обрачунски период на месту примопредаје током периода
снабдевања, а највише до испуњења финансијске вредности уговора.
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу.
2. Врста продаје
Стална и гарантована.
3. Техничке карактеристике
У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије
(„Службени гласник РС“, број 120/2012 и 120/2014).
4. Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду
преносног система („Службени гласник РС“, број 79/2014) и Правилима о раду
дистрибутивног система.
5. Капацитет испоруке
Наручилац: Општина Сента
Партија број 1. - Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање
На бази предвиђене месечне потрошње, – Прилог број 1. за Партију 1.
Партија број 2. - Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање – јавна
расвета и семафори
На бази предвиђене месечне потрошње, – Прилог број 2. за Партију 2.
НАПОМЕНА: месечна потрошња је дата за 12 месеци у Прилогу број 1. и 2. Уговор се
закључује на 12 МЕСЕЦИ.
6. Период испоруке
Годину дана од дана закључења уговора за Партију 1. и 2. почев од дана потписивања
уговора, од 00:00 до 24:00 часова, према централно европском времену (СЕТ).
7. Место испоруке
Место испоруке је мерна места из Прилога број 1. и из Прилога број 2.
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8. Врста и количина добара
Електрична енергија према стварно испорученој количини електричне енергије за
Партију 1. за обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања, а
највише до износа од 2.500.000,00 динара без пореза на додату вредност. Продавац је
балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).
Електрична енергија према стварно испорученој количини електричне енергије за
Партију 2. за обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања, а
највише до износа од 6.250.000,00 динара без пореза на додату вредност. Продавац је
балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).
Продавац на начин регулисан Законом о енергетици (“Службени гласник РС”, број
145/2014) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(“Службени гласник РС”, број 63/2013) издаје Купцу рачун у складу са условима
дефинисаним моделом уговора.
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, 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 места
примопредаје крајњег купца;
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.
Изабрани понуђач се обавезује да након потписивања уговора именује једно или више
лица, која ће бити овлашћена за размену информација и предузимање потребних
активности за извршавање уговора.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
За Партију 1.
Врста продаје: гарантована и одређена на основу остварене потрошње Купца, на места
примопредаје, током испоруке.
Електрична енергија према стварно испорученој количини електричне енергије за
Партију 1. за обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања, а
највише до износа од 2.500.000,00 динара без пореза на додату вредност.
Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).
Процењена месечна
динамика количине електричне енергије је према Прилогу
број 1., променљив дијаграм оптерећења.
Електрична енергија према стварно испорученој количини електричне енергије за
Партију 2. за обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања, а
највише до износа од 6.250.000,00 динара без пореза на додату вредност.
Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).
Процењена месечна динамика количине електричне енергије је према Прилогу број 2.,
променљив дијаграм оптерећења.
Место примопредаје:
унутар електроенергетског система Републике Србије на
електроенергетским објектима из Прилога број 1. и 2.
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Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним
Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно
Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике
Србије (у даљем тексту у множини: Правила Оператора система)
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане члaном 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке: лиценцу за снабдевање електричном енергијом,
коју је издала Агенција за енергитику или адекватан документ предвиђен
прописима државе у којој страни понуђач има седиште (чл. 75. ст. 1. тач.
5) Закона);
6) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не
издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену
изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену
пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те
државе, а наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог
средства.
Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним
копијама, а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по
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пријему писменог позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у
примереном року који одреди наручилац.
1.2.
1.3.
1.4.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка
5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1. услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2. услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3. услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да
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му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Лиценца за снабдевање
електричном енергијом и Потврду Агенције да је лиценца још увек важећа коју
издаје Агенција за енергетику Републике Србије (www.aers.rs) ул. Теразије 5 V
спрат 11000 Београд, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола
мора бити важећа.
6. Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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.
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.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим
се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Сента, Сента 24 400, Главни трг 1, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добра – електричне енергије за потпуно снабдевање,
јавна расвета и семафори, ЈН бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
23.02.2015. године до 12:00 часова.
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 23.02.2015. године у 12,15 часова у просторији
Општине Сента, Главни трг 1, канцеларија број 72, II спрат.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV
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Овлашћени представник понуђача који присуствује отварању понуда, предаје оверено
и потписано пуномоћје пре почетка отварања понуда, које мора гласити на особу која
присуствује отварању понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
 Податке о подизвођачу – уколико се подноси понуда са подизвођачем/имаза сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
 Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се
подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди попуњен, потписан и печатом оверен образац;
 Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
 Образац структуре ценe - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
 Доказе (члан 77.) којима понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних
услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама;
 Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;
 Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине попуњен, потписана и печатом оверена;
 Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на
означеним местима, потписан и печатом оверен.
3. ПАРТИЈЕ: Има
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Сента, Сента
24 400, Главни трг 1, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – набавкa електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, ЈН бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра - набавкa електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, ЈН бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV - НЕ
ОТВАРАТИ” или
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV
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„Опозив понуде за јавну набавку добра – набавкa електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, ЈН бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – набавкa електричне енергије за
потпуно снабдевање, јавна расвета и семафори, ЈН бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из конкурсне
документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова из конкурсне
документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Наручилац се обавезује да се плаћање по месечном рачуну Понуђача, изврши
најкасније у року од 45 дана од дана пријема истог.
9.2. Места испоруке су одређена у техничкој спецификацији (Прилог број 1 и Прилог
број 2).
9.3. Захтев у погледу рока (периода испоруке електричне енергије):
Рок испоруке: у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора
Место примопредаје за Партију 1: унутар електроенергетског система Републике
Србије на електроенергетском објекту: општина Сента, наведеним у Прилогу број 1.
Место примопредаје за Партију 2: унутар електроенергетског система Републике
Србије на електроенергетском објекту: јавна расвета, наведеним у Прилогу број 2.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Понуда треба да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
У цену су урачунати сви трошкови у вези испоруке електричне енергије.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
12. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави:
12.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде, а
најмање 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
12.2. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да
ће приликом потписивања уговора наручиоцу доставити соло бланко меницу, менично
овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 10 дана
дуже од уговореног рока за испоруку добара, као средство финансијског обезбеђења
за добро извршење посла и картон депонованих потписа.
Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће
одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.
12.3. Меница за добро извршење посла
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора
наручиоцу достави соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од
понуђене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног рока за
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испоруку добара, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и
картон депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се
као доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који
су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом,
поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
Општина Сента, електронске поште на e-mail anna@zenta-senta.co.rs или факсом на
број 024/655-462 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-01-1-1/201503-IV”. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока
предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
средство обезбеђења дефинисано и по свим условима датим у тачки 12. на вредност од
10% уговорене вредности без ПДВ-а.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће
изабрати понуду оног Понуђача који је дао дужи рок важења понуде.
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email anna@zenta-senta.co.rs, факсом на број 024/655-462 или препорученом пошиљком
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 дана од дана пријема одлуке.
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 понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на
коју се односи, и то: јавнa набавкa добра - електричне енергије за потпуно снабдевање,
јавна расвета и семафори, бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV, корисник: буџет Републике
Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1%
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV

15/50

НАПОМЕНА: Уплата таксе за заштиту права доказује се искључиво достављањем
потврде о уплати издате од стране финансијске установе којој је износ таксе уплаћен.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ПАРТИЈУ 1.
Понуда бр. ________________ од __________________ за Партију 1. - набавка
електричне енергије за потпуно снабдевање
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање.
Место испоруке: унутар електроенергетског
електроенергетским објектима из Прилога број 1.

система

Републике

Србије

Наведене количине су из претходне године и служе само за процену количине.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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на

Предмет
набавке

Јед. мере

Јединична цена
без ПДВ

јединична цена
са ПДВ

1

2

3

4 (3х%ПДВ)

Активна
енергија
јединствена
тарифа

kWh

Процењене
количине kW
(укупна
потрошња из
претходне
године)
5

Укупна цена
без ПДВ за
процењене
количине

Укупна цена
са ПДВ за
процењене
количине

6 (3х5)

7 (4х5)

250000
Према потрошене количине електричне енергије
наручиоца
Плаћање сукцесивно, месечно, по утрошеној
електричној енергији. Наручилац се обавезује да ће
плаћање по месечном рачуну Понуђача, изврши
најкасније у року од 45 дана од дана пријема рачуна.

5.2. Количина енергије:

5.3. Рок и начин плаћања

5.4. Рок важења понуде
(минималан рок 30 дана од дана отварања __________ дана од дана отварања понуда
понуда)
годину дана од дана закључења уговора од 00-24
5.5.Рок испоруке:
часова
на местима примопредаје електричне енергије, који се
идентификују према ЕД бројевима и бројевима бројила
5.6. Место и начин испоруке:
чије су ознаке наведене у Конкурсној документацији
(Прилог број 1.) у насељеним местима Општине Сента.
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на месту примопредаје
током периода снабдевања. Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца, у максималном
износу који је одређен овом конкурсном документацијом.
Једнична цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену
електричну енергију Наручиоцу, које Оператор дистрибутивног система обрачунава Понуђачу, Понуђач ће
фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место/а примопредаје
Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије
за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног
Система обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на
основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о
цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на
званичној интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије.
Датум

Понуђач
М. П.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ПАРТИЈУ 2.
Понуда бр ________________ од __________________ за Партију 2. - набавка
електричне енергије за потпуно снабдевање – јавна расвета и семафори
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање – јавна расвета и семафори.
Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије
електроенергетским објектима из Прилога број 2.
Наведене количине су из претходне године и служе само за процену количине.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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на

Предмет
набавке

1

Активна
енергија –
јавна
расвета

Јед. мере

јединична цена
без ПДВ

јединична цена
са ПДВ

2

3

4 (3х%ПДВ)

kWh

Процењене
количине kW
(укупна
потрошња из
претходне
године)
5

Укупна цена
без ПДВ за
процењене
количине

Укупна цена
са ПДВ за
процењене
количине

6 (3х5)

7 (4х5)

1100000
Према потрошене количине електричне енергије
наручиоца
Плаћање сукцесивно, месечно, по утрошеној
електричној енергији. Наручилац се обавезује да ће
плаћање по месечном рачуну Понуђача, изврши
најкасније у року од 45 дана од дана пријема рачуна.

5.2. Количина енергије:

5.3. Рок и начин плаћања

5.4. Рок важења понуде
(минималан рок 30 дана од дана отварања __________ дана од дана отварања понуда
понуда)
годину дана од дана закључења уговора од 00-24
5.5. Рок испоруке:
часова
на местима примопредаје електричне енергије, који се
идентификују према ЕД бројевима и бројевима бројила
5.6. Место и начин испоруке:
чије су ознаке наведене у Конкурсној документацији
(Прилог број 2.) у насељеним местима Општине Сента.
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на месту примопредаје
током периода снабдевања. Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца, у максималном
износу који је одређен овом конкурсном документацијом.
Једнична цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену
електричну енергију Наручиоцу, које Оператор дистрибутивног система обрачунава Понуђачу, Понуђач ће
фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место/а примопредаје
Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије
за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног
Система обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на
основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о
цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије.
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на
званичној интернет презентацији Агенције за енергетику Републике Србије.
Датум

Понуђач
М. П.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА – Партија 1.

Модел уговора Понуђач мора да попуни, парафира и стави печат на сваку страну и
овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме прихвата елементе модела
уговора, односно да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико Понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког
понуђача из групе.
УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ
СНАБДЕВАЊЕМ
Закључен између:
Купца: Општина Сента
са седиштем у Сенти, Главни трг 1, матични број: 08038490, ПИБ: 102692306, рачун
број: 840-24640-25, коју заступа Председник општине Сента, Рудолф Цегледи,
дипл.инг. грађ. (у даљем тексту: Купац) са једне стране,
и
Продавца: ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица и број ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс: ..................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
Основ уговора:
ЈН број: 404-1-01-1-1/2015-03-IV, Партија 1.
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. …………..од...............................
Подизвођачи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као
понуђачем из групе понуђача, у уговору ће бити наведен назив подизвођача, односно
понуђача из групе понуђача.
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Предмет уговора
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора уређивање права, обавеза и
одговорности у погледу продаје активне електричне енергије са потпуним
снабдевањем, друга питања везана за реализацију овог уговора, као и услове по којима
се продавац обавезује да у периоду од 01.03.2015. године, односно од дана закључења
уговора ако се исти закључи након 01.03.2015. године, па до 29.02.2016. године,
испоручи, а Купац да преузме и плати добра која су предмет овог уговора, по
јединичној цени по kWh из усвојене понуде Продавца број _______________________
за Партију 1., ЈН 404-1-01-1-1/2015-03-IV, од ____________________, која је саставни
део 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 је стална и гарантована;
- Капацитет испоруке је на бази месечних предвиђања потрошње;
- Период испоруке је од дана 01.03.2015. године, односно од дана закључења ако се
уговор касније закључи, па до 29.02.2016. године, од 00:00 – 24:00 h, према
централно европском времену;
- Количина енергије је према стварно испорученој количини електричне енергије за
обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања, а
највише до испуњења финансијске вредности уговора;
- Место примопредаје; сва обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње ниском напону и широкој
потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД из Прилога 1. из конкурсне
документације, који је саставни део овог уговора.
Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене енергије буде у складу са
Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр. 79/2014).
Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију 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:
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумно подручје Купца,
наведено у техничкој спецификацији;
- Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје Купцу.
Копије уговора из претходног става, Продавац је дужан да достави Купцу пре почетка
испоруке.
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Поред обавеза наведених члановима овог уговора, Продавац је дужан да:
- не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења
права на промену снабдевача, нити се може наметати додатне финансијске обавезе по
том основу;
- Купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у
складу са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача;
- пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне
енергије због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, Купца
претходно упозори да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно
постигне споразум о извршавању обавезе;
- се придржава чланова 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом (''Службени гасник РС'', број 63/13), због специфичности
објеката Купца;
- Купцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје
одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње електричне
енергије.
Члан 3.
Купац се обавезује да плаћа по kWh по цени из усвојене понуде за јединствену тарифу
која износи __________ динара без пореза на додату вредност.
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене активне електричне енергије врши се по
наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој
количини електричне енергије за обрачунски период на месту примопредаје током
периода снабдевања, за наручиоце, под условима утврђеним овим уговором, све до
процењене вредности јавне набавке за Партију 1., тј. до 2.500.000,00 без ПДВ-а,
односно 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
Цена из става 1. овог члана је фиксна, за уговорени период испоруке.
У цену из става 1. су урачунати 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 додату
вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије, на
основу рачуна који испоставља Продавац.
Трошкове из става 3. овог члана Продавац ће фактурисати Купцу сваког месеца, на
основу обрачунске величине за место примопредаје Купца, уз примену ценовника за
приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена
објављених у „Службеном гласнику РС“.
Место испоруке
Члан 4.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широке потрошње,
у складу са ознакама ЕД из Прилога бр. 1. из конкурсне документације, који је
саставни део овог уговора.
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снабдевање, јавна расвета и семафори, бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV

27/50

Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.
Обрачун утрошене електричне енергије и начин плаћања
Члан 5.
Продавац ће до првог радног дана у месецу, који је радни дан за Купца, на месту
примопредаје извршити очитавање количине остварене потрошње елекетричне
енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
количине електричне енергије, користиће се податак оператора преносног система и
дати документ биће саставни део рачуна.
На основу докумената о очитавању утрошка и на основу прописа Републике Србије,
који се односе на трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног
система и тршкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача Продавац издаје
Купцу рачун, који доставља поштом на адресу Купца.
Рачун се мора доставити најкасније до 7. у текућем месецу за претходни месец.
Обавезе по основу овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће за намену из члана 1. Уговора бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 6.
Купац се обавезује да ће плаћање по месечном рачуну Продавца, изврши најкасније у
року од 45 (четиридесетпет) дана од дана пријема истог.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 7.
Уговорне стране сагласно констатују да је Продавац приликом закључења овог уговора,
као средство финансијског обезбеђења предао Купцу соло бланко меницу за добро
извршење посла, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично
овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана
дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара и картон депонованих
потписа, која ће се уновчити у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Виша сила
Члан 8.
Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Продавца и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји
који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају
извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система,
а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Продавца да понуђени и
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Продавца буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.
Резервно снабдевање
Члан 9.
Продавац је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу чланом 192. и
193. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, 145/2014).
Измена, допуна и раскид уговора
Члан 10.
Уговор се може изменити, допунити и раскинути споразумно, писменом саглашношћу
уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима
Републике Србије.
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 на начин из става 1. овог уговора,
уговорне стране ће решавати спорове пред Привредним судом у Суботици.
Период важења уговора
Члан 12.
Овај уговор се сматра закљученим, обостраним потписивањем од стране овлашћених
лица обе уговорне стране.
Продавац ће електричну енергију испоручивати Купцу у периоду од 01.03.2015.
године, односно од дана закључења уговора ако се уговор касније закључи, па до
29.02.2016. године, односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности
од тога који услов пре наступи.
Протеком времена на који је уговор закључен или испуњењем финансијске вредности
уговора, овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити Продавца.
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Завршне одредбе
Члан 13.
На сва питања која нису уређења овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други релавантни законски и дрги прописи Републике
Србије.
Члан 14.
Купац и Продавац су дужни да након потписивања уговора именују лица, која ће
бити овлашћена за размену информација и предузимање потребних активности за
извршавање овог уговора.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА КУПЦА
____________________

ЗА ПРОДАВЦА
_____________________

Напомена: Модел уговора оверава и потпише одговорно лице понуђача
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VII МОДЕЛ УГОВОРА – Партија 2.

Модел уговора Понуђач мора да попуни, парафира и стави печат на сваку страну и
овери печатом и потпише на одговарајућем месту, чиме прихвата елементе модела
уговора, односно да прихвата да закључи уговор у свему како модел гласи.
Уколико Понуђач наступа са подизвођачем, у моделу уговора навести називе свих
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у моделу уговора навести називе сваког
понуђача из групе.
УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ
СНАБДЕВАЊЕМ – ЈАВНА РАСВЕТА И СЕМАФОРИ
Закључен између:
Купца: Општина Сента
са седиштем у Сенти, Главни трг 1, матични број: 08038490, ПИБ: 102692306, рачун
број: 840-24640-25, коју заступа Председник општине Сента, Рудолф Цегледи,
дипл.инг грађ. (у даљем тексту: Купац) са једне стране,
и
Продавца: ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица и број ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс: ..................................
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
Основ уговора:
ЈН број: 404-1-01-1-1/2015-03-IV, Партија 2.
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Подизвођачи:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као
понуђачем из групе понуђача, у уговору ће бити наведен назив подизвођача, односно
понуђача из групе понуђача.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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Предмет уговора
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора уређивање права, обавеза и
одговорности у погледу продаје активне електричне енергије са потпуним
снабдевањем – јавна расвета и семафори, друга питања везана за реализацију овог
уговора, као и услове по којима се продавац обавезује да у периоду од 01.03.2015.
године, односно од дана закључења уговора ако се исти закључи након 01.03.2015.
године, па до 29.02.2016. године, испоручи, а Купац да преузме и плати добра која су
предмет овог уговора, по јединичној цени по kWh из усвојене понуде Продавца број
_______________________ за Партију 2., ЈН 404-1-01-1-1/2015-03-IV, од
____________________, која је саставни део 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 је стална и гарантована;
- Капацитет испоруке је на бази месечних предвиђања потрошње;
- Период испоруке је од дана 01.03.2015. године, односно од дана закључења ако се
уговор касније закључи, па до 29.02.2016. године, од 00:00 – 24:00 h, према централно
европском времену;
- Количина енергије је према стварно испорученој количини електричне енергије за
обрачунски период на месту примопредаје током перида снабдевања, а највише до
испуњења финансијске вредности уговора;
- Место примопредаје; сва обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње ниском напону и широкој потрошњи у
складу са постојећим ознакама ЕД из Прилога број 2. из конкурсне документације, који
је саставни део овог уговора.
Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене енергије буде у складу са
Правилима о раду преносног система („ Службени гласник РС“, бр. 79/2014).
Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију 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:
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумно подручје Купца,
наведено у техничкој спецификацији;
- Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје Купцу.
Копије уговора из претходног става, Продавац је дужан да достави Купцу пре почетка
испоруке.
Поред обавеза наведених члановима овог уговора, Продавац je дужан да:
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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- не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења
права на промену снабдевача, нити се може наметати додатне финансијске обавезе по
том основу;
- Купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у
складу са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача;
- пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне
енергије због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, Купца
претходно упозори да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно
постигне споразум о извршавању обавезе;
- се придржава чланова 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом (''Службени гасник РС'', број 63/13), због специфичности
објеката Купца;
- Купцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје
одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње електричне
енергије.
Члан 3.
Купац се обавезује да плаћа по kWh по цени из усвојене понуде која износи
__________ динара без пореза на додату вредност.
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене активне електричне енергије врши се по
наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој
количини електричне енергије за обрачунски период на месту примопредаје током
периода снабдевања, за наручиоце, под условима утврђеним овим уговором, све до
процењене вредности јавне набавке за Партију 2., тј. до 6.250.000,00 без ПДВ-а,
односно 7.500.000,00 динара са ПДВ-ом.
Цена из става 1. овог члана је фиксна, за уговорени период испоруке.
У цену из става 1. су урачунати 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 додату
вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије, на
основу рачуна који испоставља Продавац.
Трошкове из става 3. овог члана Продавац ће фактурисати Купцу сваког месеца, на
основу обрачунске величине за место примопредаје Купца, уз примену ценовника за
приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена
објављених у „Службеном гласнику РС“.
Место испоруке
Члан 4.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широке потрошње,
у складу са ознакама ЕД из Прилога бр. 2. из конкурсне документације, који је
саставни део овог уговора.
Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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Обрачун утрошене електричне енергије и начин плаћања
Члан 5.
Продавац ће до првог радног дана у месецу, који је радни дан за Купца, на месту
примопредаје извршити очитавање количине остварене потрошње елекетричне
енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
количине електричне енергије, користиће се податак оператора преносног система и
дати документ биће саставни део рачуна.
На основу докумената о очитавању утрошка и на основу прописа Републике Србије,
који се односе на трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног
система и тршкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача Продавац издаје
Купцу рачун, који доставља поштом на адресу Купца.
Рачун се мора доставити најкасније до 7. у текућем месецу за претходни месец.
Обавезе по основу овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће за намену из члана 1. Уговора бити
одобрена у тој буџетској години.
Члан 6.
Купац се обавезује да ће плаћање по месечном рачуну Продавца, изврши најкасније у
року од 45 (четиридесетпет) дана од дана пријема истог.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 7.
Уговорне стране сагласно констатују да је Продавац приликом закључења овог уговора,
као средство финансијског обезбеђења предао Купцу соло бланко меницу за добро
извршење посла, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично
овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана
дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара и картон депонованих
потписа, која ће се уновчити у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Виша сила
Члан 8.
Виша сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Продавца и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји
који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају
извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити
или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и
оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система,
а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме
потребне активности ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Продавца да понуђени и
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Продавца буде редукован, изван
одредби претходних ставова овог члана уговора.
Резервно снабдевање
Члан 9.
Продавац је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу чланом 192. и
193. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, 145/2014).
Измена, допуна и раскид уговора
Члан 10.
Уговор се може изменити, допунити и раскинути споразумно, писменом саглашношћу
уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима
Републике Србије.
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 на начин из става 1. овог уговора,
уговорне стране ће решавати спорове пред Привредним судом у Суботици.
Период важења уговора
Члан 12.
Овај уговор се сматра закљученим, обостраним потписивањем од стране овлашћених
лица обе уговорне стране.
Продавац ће електричну енергију испоручивати Купцу у периоду од 01.03.2015.
године, односно од дана закључења уговора ако се уговор касније закључи, па до
29.02.2016. године, односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности
од тога који услов пре наступи.
Протеком времена на који је уговор закључен или испуњењем финансијске вредности
уговора, овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити Продавца.
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Завршне одредбе
Члан 13.
На сва питања која нису уређења овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други релавантни законски и дрги прописи Републике
Србије.
Члан 14.
Купац и Продавац су дужни да након потписивања уговора именују лица, која ће
бити овлашћена за размену информација и предузимање потребних активности за
извршавање овог уговора.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА КУПЦА
_____________________

ЗА ПРОДАВЦА

______________________

Напомена: Модел уговора оверава и потпише одговорно лице понуђача
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ –Партија 1.

А)
Јединична цена за активну
енергију
Јединствена тарифа

Јединична цена са ПДВ-ом

Јединична цена без ПДВ-а

Б)
Остали трошкови (накнаде)
1. трошкови приступа и коришћења
система електричне енергије
2. трошкови накнаде за подстицај
повлашћених потрошача
3. ПДВ

Укупна јединична цена без ПДВ-а = А) + Б)1. + Б)2.
Укупна јединична цена са ПДВ-ом = А) + Б)1. + Б)2. + Б)3.
Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ –Партија 2.

А)
Јединична цена за активну
енергију

Јединична цена са ПДВ-ом

Јединична цена без ПДВ-а

Б)
Остали трошкови (накнаде)
1. трошкови приступа и коришћења
система електричне енергије
2. трошкови накнаде за подстицај
повлашћених потрошача
3. ПДВ

Укупна јединична цена без ПДВ-а = А) + Б)1. + Б)2.
Укупна јединична цена са ПДВ-ом = А) + Б)1. + Б)2. + Б)3.

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈН
404-1-01-1-1/2015-03-IV Партија број ____, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења 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 израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно, у случају потребе умножити овај
образац.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 1.

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Партија 1.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке број ЈН 404-1-01-1-1/2015-03-IV за Партију 1. - набавка
електричне енергије за потпуно снабдевање, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - ПАРТИЈА 2.

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Партија 2.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке број ЈН 404-1-01-1-1/2015-03-IV за Партију 2. - набавка
електричне енергије за потпуно снабдевање – јавна расвета и семафори, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА – ПАРТИЈА 1.

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

ИЗЈАВУ
Понуђач.............................................................[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке број ЈН 404-1-01-1-1/2015-03-IV за Партију 1. - набавка електричне
енергије за потпуно снабдевање, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА – ПАРТИЈА 2.

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

ИЗЈАВУ
Понуђач.............................................................[навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке број ЈН 404-1-01-1-1/2015-03-IV за Партију 2. - набавка електричне
енергије за потпуно снабдевање – јавна расвета и семафори, поштовао је обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне
својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
снабдевање, јавна расвета и семафори, бр. 404-1-01-1-1/2015-03-IV
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XII. ПРИЛОГ БРОЈ 1.
Партија 1. - Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање
На бази предвиђених месечних потрошња, које су дати у табелама.
ОПШТИНА СЕНТА

Планирана потрошња ел. енергије за период од
01.03.2015. до 29.02.2016. године
R.б
р

ЕД Број

Потрошач

Адреса
потрошње

Купац

Адреса за
пошту
Једно
Тарифно

1

27919529

2

27919375

3

915208517

4

915208541

5

915208630

6

915209742

7

915209769

8

915209807

9

915210457

10

915210473

11

915210643

ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
ОУ СЕНТА
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
ЦЕНТАР ЗА
ЗАШТ.
ПОТРОШАЧА
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ ЖЕРБО)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
ОПШТ.САВЕЗ.ОР
Г.ЗА
ТЕХН.КУЛТ.НАР
ОДН.ТЕХНИКА
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
ЗЕМ.ВЕЋЕ
СВЕТ.САВ.МАЂА
РА У
ЈУГОСЛАВИЈИ
ОПШТИНА
СЕНТА
ПРИЈЕМНА
( ГРАДСКА
КУЋА)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
ЗАВИЧАЈНА
ФОНДАЦИЈА
СТЕВАН
СРЕМАЦ
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
САВЕЗ САМОС.
СИНДИКАТА
ОПШТИНЕ
СЕНТА

ТОРЊОШ,
ФЕРЕНЦА
ФЕХЕРА Б
ТОРЊОШ,
ВЕЛИКИ ШОР 2

ОПШТИНА
СЕНТА
ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1
СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

СЕНТА, ГЛАВНИ
ТРГ 18
СЕНТА, ГЛАВНИ
ТРГ 18

ОПШТИНА
СЕНТА
ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1
СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

СЕНТА,
НАРОДНЕ
БАШТЕ 2

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНА
УЛИЦА 25

Виша
Тарифа

0

Мања
Тарифа

0

-

4.367

Укупно

0

0

-

4.367

4.229

-

-

4.229

253

-

-

253

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

622

-

-

622

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

0

СЕНТА, ГЛАВНА
УЛИЦА 23

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

11.767

-

-

11.767

СЕНТА, ГЛАВНА
УЛИЦА 15

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

4.232

-

-

4.232

СЕНТА, ГЛАВНИ
ТРГ 1

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

2.718

-

-

2.718

СЕНТА,
ПОШТАНСКА 4

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

2.997

-

-

2.997

СЕНТА,
ПОШТАНСКА 14

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

827

-

-

827

0
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0

12

915210791

13

915210899

14

915212182

15

915212816

16

915213294

17

915213642

18

915213650

19

915213677

20

915213693

21

915214118

22

915214126

23

915214410

24

915214860

25

915214878

26

915214886

27

915214908

ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
Коломпар
Аранка (БИВША
ОБУЋА СТАНТИЋ)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
ЗИНТАРЕ МОТО
КЛУБ СЕНТА
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
УДРУЖЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕД
НИКА
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
ТИТАН БОДИБИЛДИНГ КЛУБ
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВША
ДОННА)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ
СЛОНЧЕ)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ НЛБ
БАНКА)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ СТР
СТИЛЛ)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ ДОМ
ЈНА)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ ДОМ
ЈНА)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ PILVAX
CAFFE)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ
ФРИЗ.САЛОН
МИРА)
ОПШТИНА
СЕНТА
(БИВШИ
ТАМАРИС)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ
"ЦИМЕТ")

СЕНТА,
МИХАЉА
ТАНЧИЋА 6

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

0

СЕНТА,
ПОШТАНСКА 35

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

8.369

-

-

8.369

СЕНТА, ДОЖА
ЂЕРЂА 34

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

1.778

-

-

1.778

СЕНТА, ИМРЕА
МАДАЧА 20
СЕНТА,
ПОШТАНСКА 3

ОПШТИНА
СЕНТА
ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1
СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

2.960

-

-

2.960

СЕНТА,
АЂАНСКА 4

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
АЂАНСКА 4

0

0

0

0

0

0

0

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

0

0

0

0

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

421

-

-

421

СЕНТА,
АЂАНСКА 4

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

3.005

-

-

3.005

СЕНТА,
АЂАНСКА 4

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

0

0

0

0

СЕНТА,
АЂАНСКА 7

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

0

0

0

0

СЕНТА,
АЂАНСКА 7

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

17.077

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

0

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

527

СЕНТА, КЕЈ ДР.
ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА 19

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

0

КЕЈ ДР. ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА 19

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

583

-

-

583

СЕНТА, КЕЈ ДР.
ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА 9

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

655

-

-

655

СЕНТА,
КАРАЂОРЂЕВА
43
СЕНТА, КЕЈ ДР.
ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА 19

-

-

17.077

0

-

0

-

527

0
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0

0

45/50

0

28

915214916

29

915214967

30

915215270

31

915231470

32

915210210

33

915210465

34

915208525

35

915210228

36

915210376

37

915213669

38

915208533

39

915 257097

40

915 214720

41

915 209084

ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ
ФЕНИКС)
ОПШТИНА
СЕНТА
СПОМЕНИК
ЕУГЕНА
САВОЈСКОГ
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(ПОДНИ
МАГАЦИН)
ОПШТИНА
СЕНТА
(БИВША
КАСАРНА"11
НОВЕМБАР)
ОПШТИНА
СЕНТА (ГРАДСКА
КУЋА)
ОПШТИНА
СЕНТА (ГРАДСКА
КУЋА)
ОПШТИНА
СЕНТА ПУМПНА
ПОДСТАНИЦА
ГРАДСКОГ
ГРЕЈАЊА
ОПШТИНА
СЕНТА
ХИДРОФОР
ОПШТИНА
СЕНТАТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
(ГРАДСКА КУЋА)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П .
(БИВШИ
HOROSKOOP)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ
ЦРВЕНИ
СИГНАЛ ДОО)
ОПШТИНА
СЕНТА СПОРТСКА ХАЛА
ПУМПА
КАНАЛИЗАЦИО
НА
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
КАНЦЕЛАРИЈА
ПОЛИЦИЈСКЕ
СТАНИЦЕ СЕНТА
(БИВШИ БОНБОН)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ ОЛАИ
БЕРБЕР)

СЕНТА, КЕЈ ДР.
ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА 9

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

-

381

-

381

СЕНТА, ДОЊА
ТИСИНА ОБАЛА
13

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

-

181

-

181

СЕНТА,
ЛАЂАРСКА 1

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

-

45

СЕНТА,
НОВОСАДСКИ
ПУТ 0 ББ

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

СЕНТА, ГЛАВНИ
ТРГ 1

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

СЕНТА, ГЛАВНИ
ТРГ 1

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

СЕНТА, ГЛАВНИ
ТРГ 18

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

СЕНТА, ГЛАВНА
УЛИЦА 1

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

СЕНТА, ГЛАВНИ
ТРГ 1

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

2.719

СЕНТА,
АЂАНСКА 4

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

СЕНТА, ГЛАВНИ
ТРГ 18

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ВОЈИСЛАВА
ИЛИЋА ББ

45

-

-

6.276

48.540

-

13.092

19.368

-

48.540

-

61.500

-

1.043

-

9.389

-

-

2.719

2.371

-

-

2.371

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

10

-

-

10

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

0

СЕНТА, КЕЈ ДР.
ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА 18

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

7.465

-

-

7.465

СЕНТА, ГЛАВНА
УЛИЦА 18

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

528

-

-

528

-

61.500

1.043

-

-

9.389

0
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0

46/50

0

42

915 246931

43

915246958

44

915 208142

45

915 258085

46

915 213251

ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(БИВШИ
SWISSLION
GROUP)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
( БИВШИ ТР
БУТИК А.М.)
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ОПШТИНА
СЕНТА
ОПШТИНА
СЕНТА П.П.
(ХОРВАТ
ФЕРЕНЦ)

СЕНТА, ГЛАВНИ
ТРГ 1

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

-

15.640

4.129

19.769

СЕНТА, ГЛАВНИ
ТРГ 1
СЕНТА,
ВОЈИСЛАВА
ИЛИЋА 23

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

-

237

16

253

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

СЕНТА,
НАРОДНЕ
БАШТЕ 0/ББ

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

СЕНТА,
ПОШТАНСКА 7

ОПШТИНА
СЕНТА

СЕНТА,
ГЛАВНИ ТРГ 1

Укупнa количина ел. енергије у [kWh] за период од 01.03.2015. до 29.02.2016. године

576

-

-

-

2.222

2.042
128.359

-

576

966

100.193
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3.188

2.042
18.203
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246.755

XII. ПРИЛОГ БРОЈ 2.
Партија 2. - Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање – јавна расвета
и семафори.
На бази предвиђених месечних потрошња, које су дати у табелама.

ЈАВНА РАСВЕТА И СЕМАФОРИ У ОПШТИНИ СЕНТА

Планирана потрошња ел. енергије за период од
01.03.2015. до 29.02.2016. године
R.бр

ЕД Број

Потрошач

Купац

Адреса за пошту
Једно
Тарифно

1

235240645

2

Виша
Тарифа

Мања
Тарифа

Укупно

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС 7

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

940

-

940

23519232

УЛИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ СТС 2

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

4.233

-

4.233

3

23519216

УЛИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ СТС 1

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

11.595

-

11.595

4

23519224

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС 6

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

11.861

-

11.861

5

27919707

УЛИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ СТС 13

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

14.281

-

14.281

6

279242769

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС 7 ПРВ

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

10.133

-

10.133

7

27919685

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС 2

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

20.918

-

20.918

8

27919715

УЛИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ СТС 9

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

5.336

-

5.336

9

27919723

УЛИЧНА РАСВЕТА ЗТС 1

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

19.745

-

19.745

10

27919731

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС 5

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

7.699

-

7.699

11

279241037

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС 8

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

9.292

-

9.292

12

27919740

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС 6

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

7.886

-

7.886

13

23519240

УЛИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ СТС 5

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

11.778

-

11.778

14

903216360

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС-1

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

7.296

-

-

7.296

15

903216450

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС-9

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

12.519

-

-

12.519

16

903216476

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС-3

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

2.891

-

-

2.891

17

903235187

ЈАВНА РАСВЕТА СТС 6

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

2.165

-

-

2.165

18

903246707

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-5

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

6.347

-

-

6.347

19

906215756

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-3

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

7.637

-

-

7.637

20

906215810

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС-П-9

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

4.747

-

-

4.747

21

906215888

УЛИЧНА РАСВЕТА

ТС-5

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

6.145

-

-

6.145

22

906215969

УЛИЧНА РАСВЕТА

ТС-1

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

6.923

-

-

6.923

23

906215977

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-7

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

24

906216051

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС-10

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

12.401

-

-

12.401

25

906216078

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

9.050

-

-

9.050

26

906216175

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС-4
УЛИЧНА РАСВЕТА СТС-2
Г.БРЕГ

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

13.966

-

-

13.966

27

906216230

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС-12

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

5.283

-

-

5.283

28

906216272

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС-8

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

7.197

-

-

7.197

29

915207880

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-5

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

18.120

-

-

18.120

-

4.041

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН електричне енергије за потпуно
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4.125
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8.166

30

915207901

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-32

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

5.918

-

-

5.918

31

915207987

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-20

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

32.899

-

-

32.899

32

915208029

УЛИЧНА РАСВЕТА

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

6.382

-

-

6.382

33

915208100

УЛИЧНА РАСВЕТА ЗТС-27

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

10.927

-

-

10.927

34

915208169

УЛИЧНА РАСВЕТА

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

21.320

35

915208312

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-52

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

9.060

-

-

9.060

36

915208452

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-24

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

18.820

-

-

18.820

37

915208479

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

24.915

-

-

24.915

38

915208657

УЛИЧНА РАСВЕТА МОСТ
УЛИЧНА РАСВЕТА ЗА ЧАРДУ
СТС-43

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

15.264

-

-

15.264

39

915208720

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-50

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

12.528

-

-

12.528

40

915208746

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-54

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

11.786

-

-

11.786

41

915208789

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-6

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

13.433

-

-

13.433

42

915208924

УЛИЧНА РАСВЕТА ЗТС-14

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

7.455

-

-

7.455

43

915209165

УЛИЧНА РАСВЕТА

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

912

-

-

912

44

915209203

УЛИЧНА РАСВЕТА ЗТС-23

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

8.840

-

-

8.840

45

915209335

ОПШТИНСКА УПРАВА СЕМАФОР

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

8.602

-

-

8.602

46

915209378

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-4

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

15.160

-

-

15.160

47

915209483

УЛИЧНА РАСВЕТА ЗТС - 66

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

16.604

-

-

16.604

48

915209602

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-41

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

16.740

49

915210120

УЛИЧНА РАСВЕТА

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

4.720

50

915210805

УЛИЧНА РАСВЕТА

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

17.350

51

915210953

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

9.940

52

915211038

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-31
ОПШТИНСКА УПРАВА СЕМАФОР (УГАО ЈНА - ГПД)

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

9.413

-

-

9.413

53

915211259

ОПШТИНСКА УПРАВА СЕМАФОР

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

6.072

-

-

6.072

54

915211348

УЛИЧНА РАСВЕТА ЗТС-30

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

24.840

-

-

24.840

55

915211356

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-40

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

3.849

-

-

3.849

56

915211437

УЛИЧНА РАСВЕТА

МБТС-13

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

18.540

-

-

18.540

57

915211500

УЛИЧНА РАСВЕТА

ТС-37

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

4.576

-

-

4.576

58

915211577

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-51

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

5.509

-

-

5.509

59

915211585

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-56

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

2.666

-

-

2.666

60

915211615

УЛИЧНА РАСВЕТА СТС 60

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

5.867

61

915211623

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-35

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

5.239

-

-

5.239

62

915211631

УЛИЧНА РАСВЕТА

ТС-15

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

3.173

-

-

3.173

63

915211682

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-10

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

6.255

-

-

6.255

64

915211747

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-59

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

6.366

-

-

6.366

65

915211755

УЛИЧНА РАСВЕТА ЗТС-29

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

11.554

-

-

11.554

66

915211810

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-62

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

12.853

-

-

12.853

67

915211941

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-7

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

10.675

-

-

10.675

68

915212000

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-38

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

20.190

-

-

20.190

69

915212050

УЛИЧНА РАСВЕТА

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

8.125

-

-

8.125

СТС-44

МБТС-2

ТС-18

ТС-26

-

21.320

-

16.740
4.720

-

17.350

-

-

9.940

-

5.867
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70

915212085

УЛИЧНА РАСВЕТА

ТС-8

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

13.200

71

915212280

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-55

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

19.336

-

-

19.336

72

915212328

УЛИЧНА РАСВЕТА

ТС-17

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

73

915212344

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС 57

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

19.158

-

-

19.158

7.299

-

-

7.299

74

915212379

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-36

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

14.560

75

915212590

УЛИЧНА РАСВЕТА

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

17.830

76

915212611

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС -9

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

13.590

-

-

17.830

-

-

13.590

77

915212751

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС 61

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

7.026

-

-

7.026

78

915212980

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-34

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

79

915212999

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-12

ОПШТИНА СЕНТА

-

5.000

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

8.793

-

-

8.793

80

915213260

УЛИЧНА РАСВЕТА КУЛА-9

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

523

-

-

523

81

915214258

82

915214355

УЛИЧНА РАСВЕТА ЗТС-28

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

22.980

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-3

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

14.280

-

-

14.280

83
84

915214436

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-33

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

13.110

-

-

13.110

915214517

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-53

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

6.708

-

-

6.708

85

915214711

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-47

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

7.560

-

-

7.560

86

915214754

УЛИЧНА РАСВЕТА ЗТС-48

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

10.880

-

-

10.880

87

915214800

УЛИЧНА РАСВЕТА ЗТС-46

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

8.080

-

-

8.080

88

915214932

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-49

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

8.010

-

-

8.010

89

915214983

УЛИЧНА РАСВЕТА

СТС-45

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

4.448

-

-

4.448

90

915215009

УЛИЧНА РАСВЕТА

ТС-22

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

11.981

-

-

11.981

91

915215114

УЛИЧНА РАСВЕТА

ТС-1

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

8.835

-

-

8.835

92

915215335

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-11

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

18.020

-

-

18.020

93

915215360

УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-16

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

8.160

-

-

8.160

94

915235310

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

4.030

-

-

4.030

95

915248640

ЈАВНЕ РАСВЕТА СТС 58
УЛИЧНА РАСВЕТА МБТС-20
(АРПАДОВА + НОВИ ШОР)
СЕМАФОР

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

96

915250459

ЈАВНА РАСВЕТА - ФОНТАНА

ОПШТИНА СЕНТА

СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 1

-

ТС-21

Укупнa количина ел. енергије у [kWh] за период од 01.03.2015. до 29.02.2016. године

-

13.200

-

14.560

-

5.000

-

22.980

741.814

1.358

680

16.847

4.697

21.544

267.550

9.502

1.018.866
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