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ЈП ЕПС – ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево
„Електродистрибуција Лозница“

1. ПОЗИВ ДА СЕ ДАЈУ ПОНУДЕ
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) ПД
„Електросрбија“ д.о.о Краљево, Електродистрибуција Лозница (у даљем тексту:
Наручилац) упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку
СКС Кабла и стубова, бр. 37/13 у складу са конкурсном документацијом.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом и
јавним позивом наручиоца. Понуде морају бити достављене лично или препорученом
пошиљком у затвореном коверту на адресу наручиоца: ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево,
Електродистрибуција Лозница, ул. С:пенезића 1, 15300 Лозница, са назнаком „НЕ
ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 37/13“. На полеђини коверта мора бити пун
назив, адреса и телефон понуђача, као и име лица за контакт именованог од стране
понуђача.
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана оглашавања на Порталу управе за
јавне набавке, односно до 12,00 часова 16.05.2013.г. Уколико последњи дан за
подношење понуда пада у нерадни дан, сматраће се благовременом понуда примљена код
наручиоца првог наредног радног дана до 12 часова.
Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у складу са
конкурсном документацијом сматраће се неисправним. Понуде са варијантама нису
дозвољене.
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока приспеле
наручиоцу, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене понуде ће
неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће бити отворене јавно последњег дана истека рока за достављање понуда
у 12 часова, на адреси наручиоца, односно 1215 часова 16.05.2013.г.Уколико је последњи
дан рока нерадни, понуде ће бити отворене првог наредног радног дана у 12 15 часова.
Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора предати
комисији за јавне набавке писмено овлашћење понуђача за учешће у поступку отварања
понуда.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне
карте, потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је овлашћени представник
власник фирме). Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство, без
права стављања примедби на ток отварања и потписа записника.
15
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најниже
цене и примењујући преференцијални третман домаће привреде у износу од 20% у корист
домаћих понуђача и робе домаћег порекла за сваку партију посебно.
Наручилац ће најкасније у року од 25 дана од дана отварања понуда донети Одлуку
о избору најповољније понуде за сваку партију посебно, о чему ће сви понуђачи који су
доставили понуде бити писмено обавештени. Ово обавештење обавезује изабраног
понуђача да приступи уговарању посла на први позив наручиоца.

ДИРЕКТОР ОГРАНКА ДРУШТВА
__________________________
Чедомир Васић, дипл.eл.инж.

4/36

Конкурсна документација за јавну набавку добара
електроматеријала Т-37

2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
- ЈП ЕПС ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, огранак „Електродистрибуција
Лозница“, ул. Слободана Пенезића бр. 1, 15300 Лозница, интернет страница:
www.elektrosrbija.rs
2. Врста поступка:
- На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012)
и на основу Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службрни гласник РС број 29/2013 ) ПД „Електросрбија“ д.о.о Краљево,
Електродистрибуција Лозница (у даљем тексту: Наручилац) спроводи отворени
поступак јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
- Предмет јавне набавке је набавка СКС кабла и стубова за потребе
Електродистрибуције Лозница;
4. Сврха спровођења поступка:
- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци;
5. Контакт особa: Пашић Небојша, тел. 064/ 8463-143.
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3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке:
- Предмет јавне набавке су СКС кабла и стубова у огранку Електродистрибуцији
Лозница;
2. Опис партија:
- Партија 1. СКС Кабал;
- Партија 2. Бетонски стубови и бетонске ногаре;
- Партија 3. Импрегнисани стубови
3. Остали услови везани за предмет набавке:
- Понуђена роба мора бити у складу са важећим стандардима за врсту производа
који се нуди;
- Гарантни рок минимум 24 месеца;
- Рок испоруке максимум до 30 дана;
- Место испоруке франко магацин Електродистрибуције Лозница;
- Количине траженог материјала су ближе одређене у спецификацијама
материјала за поједине партије.
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4.1. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
1. Понуђач_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Адреса:______________________________________________________________________
3. Шифра и назив претежне делатности:____________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Матични број:_________________________________________________________________
5. ПИБ:________________________________________________________________________
6. Да ли је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар?
- ДА
- НЕ
Заокружити одговор.
7. Да ли је понуђач и његов законски заступник осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да ли је осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре?
- ДА
- НЕ
Заокружити одговор.
8. Да ли је понуђачу изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда?
- ДА
- НЕ
Заокружити одговор.
9. Да ли је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији?
- ДА
- НЕ
Заокружити одговор.
10. Интернет страница као доказ о оцени испуњености обавезних услова из члана 75.ЗЈН.
__________________________________________________________________________
(навести у случају да се тако доказују обавезни услови из члана 75 ЗЈН.)

Место и датум:

Печат

_________________

Понуђач,
_________________
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4.2. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
1. У тачки 1. уписати пун назив понуђача.
2. У тачки 2. уписати назив места, поштански број и адресу.
3. У тачки 3. уписати шифру и назив претежне делатности из регистра надлежног
органа.
4. У тачки 4. уписати матични број понуђача.
5. У тачки 5. уписати порески идентификациони број понуђача.
6. У тачки 6. заокружити одговор и као доказ приложити извод из регистра Агенције за
привредне регистре. Овај доказ се може доставити и у неовереној фотокопији, уз обавезу
да се достави оригинал или оверена фотокопија, уколико његова понуда буде изабрана
као најповољнија, у року од пет дана од дана доношења одлуке о избору најповољније
понуде.
7. У тачки 7. заокружити одговор и као доказ приложити доказ надлежног органа.
8. У тачки 8. заокружити одговор и као доказ приложити:
- потврду Агенције за привредне регистре, или
- потврду Привредног суда и потврду суда за прекршаје да понуђачу није изречена
правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности, која је предмет ове
јавне набавке.
Ове потврде морају бити издате после датума објављивања јавног позива.
9. У тачки 9. заокружити одговор и као доказ приложити уверење Министарства финансија
- Пореске управе и уверење Секретаријата за финансије града или општине, да је понуђач
измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.
Ова уверења не могу бити старија од 6 месеци од датума објављивања јавног позива. Ови
докази се могу доставити и у неовереној фотокопији, уз обавезу да се достави оригинал
или оверена фотокопија, уколико се његова понуда изабере као најповољнија, у року од
три дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде.

8/36

Конкурсна документација за јавну набавку добара
електроматеријала Т-37

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора
најповољније понуде за јавну набавку СКС кабла и стубова за потребе
Електродиструбиције Лозница. Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама
одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и
доставља у складу са конкурсном документацијом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце дате у
конкурсној документацији, читко – штампаним словима. Понуђач мора понудити све
позиције из спецификације материјала, у противном ће понуда бити неприхватљива. Свака
исправка текста или цифре мора бити парафирана и оверена печатом, у противном ће
понуда бити неприхватљива.
Понуда мора бити увезана и печатирана.
Уколико понуда није увезана и печатирана сматараће се неприхватљивом.
Сви трошкови везани за припрему понуде и учешће у поступку јавне набавке падају
на терет понуђача, осим у случају када наручилац обустави поступак из разлога престанка
потребе за спровођење јавне набавке. У наведеном случају понуђачи који су откупили
конкурсну документацију, а који су имали одређене трошкове (доказиве) могу тражити
повраћај трошкова.
У случају одустанка од закључења уговора о јавној набавци, наручилац неће бити
одговоран ни на који начин за било какву штету коју понуђач може услед тога да претрпи,
укључујући али не ограничавајући се на изгубљену добит, упркос томе што је наручилац
био упозорен на могућност наступања штете.
5.2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:


попуњен, потписан и печатом оверен образац ''Подаци о понуђачу''



попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености
услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.


Доказе о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
(наведене у упутству како се доказује испуњеност услова из члана 75). Ови документи могу
бити оригинали, оверене фотокопије или фотокопије (уз обавезу понуђача чија понуда
буде изабрана као најповољнија, да достави оригинале на увид у року од 3 дана од
пријема захтева за достављање истих). Уколико понуђач све доказе из члана 75. ЗЈН. има
јавно доступне на некој интернет страници, потребно је да наведе која је страница у
обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН. (образац 4.1.)




попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача да прихвата
услове из позива и конкурсне документације
попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о тачности датих
података
попуњен, потписан и печатом оверен „списак запослених“
попуњен, потписан и печатом оверен „образац понуде’’
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попуњен, потписан и печатом оверен образац „спецификација материјала“.
Попуњен, потписан и печатом оверен образац „структуре цене“
Попуњен, потписан и печатом оверен образац „трошкова припреме понуде“
Попуњен, потписан и печатом оверену „изјаву понуђача о независној
понуди“
Модел уговора – (за сваку партију за коју понуђач конкурише по један
примерак) понуђач мора попунити, парафирати и оверити печатом
сваку страну модела уговора, потписати и оверити печатом задњу страну, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора.
попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о примени
Система заштите животне средине
5.3. ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити састављени на
српском језику.
5.4. ВАЛУТА
Понуда се изражава у динарима. Понуђач може своју понуду изразити у страној валути, а
износ његове понуде ће се унети у записник по средњем курсу НБС тог дана за наведену
валуту. Уколико понуђач са понудом у страној валути буде најповољнији, односно уколико
се са њим закључи уговор, уговорени износ ће се добити тако што ће се на дан закључења
уговора прерачунати по средњем курсу НБС.
5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5.6. МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Испорука ће се вршити франко магацин наручиоца у Лозници у улици Слободана
Пенезића бр. 1.
Рокови испорука су прецизирани у спецификацијама материјала. Благовременом
испоруком се сматра испорука у интервалу од + / - 5 дана од датума наведеног у
спецификацијама за поједине партије.
5.7. ГАРАНТНИ РОК
Гаранција произвођача (понуђених) СКС кабла и стубова не може трајати краће од
24 месеца од дана испоруке.
5.8. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је обавезан да уз своју понуду приложи и соло меницу, eвидентирану у
регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије, за сваку партију посебно, на
износ од 10% са ПДВ-ом, вредности понуде, као обезбеђење озбиљности понуде. Уз соло
меницу се прилаже менично овлашћење (менично овлашћење се не евидентира у регистру
меница и овлашћења код Народне банке Србије) и картон депонованих потписа. Соло
меница ће се употребити ако изабрани понуђач одустане од понуде, односно, од
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закључења уговора.
Понуђач је такође дужан да најкасније у тренутку закључења уговора, а у циљу
обезбеђења доброг и благовременог извршења посла, преда наручиоцу безусловну
банкарску гаранцију, са клаузулом „без приговора“ и „на први позив“, издату од стране
пословне банке понуђача прве класе на износ од 10% уговорене вредности добара.
Банкарску гаранцију може доставити и касније од овог рока, ако у року достави доказ да је
поднео захтев банци за издавање гаранције, али се пре достављања гаранције неће
вршити плаћање по испостављеним фактурама.
Рок трајања банкарске гаранције мора бити дужи за најмање 10 дана од уговореног рока
испоруке.
5.9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде,
заинтересовано лице може тражити у складу са чланом 20. ЗЈН (писани облик,
електронском поштом и телефаксом), најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, доставити одговор
у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту
информацију доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију.
Заинтересовано лице ће свој захтев доставити следећу адресу наручиоца ПД
„Електросрбија“ д.о.о. Краљево, огранак Електродистрибуција Лозница, С.Пенезића 1,
15300 – Лозница, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за јавну набавку број 37/13“.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

5.10 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
Наручилац задржава право да може захтевати додатне информације у вези понуђене
робе, да изврши контролу пословних капацитета и сл....
5.11. ЦЕНА
Цена се исказује у динарима, без обрачунатог ПДВ-а, са царином и осталим
пратећим трошковима. Цена важи франко магацин Наручиоца, на локацији наручиоца у
улици С.Пенезића у Лозници. Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених
саставних делова које сматра меродавним.
5.12. РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Није дозвољена могућност авансног плаћања. Уколико понуђач тражи аванс, у било
ком проценту (%) - понуда ће бити одбијена. Плаћање је безусловно одложено у року од 30
дана од дана испоруке и испостављања исправног рачуна.
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5.13. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само за
намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке.
5.14. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива, ако садржи
неистините податке или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне
документације.
Парцијалне понуде дате за појединачне ставке, односно за делимичне количине,
биће искључене из разматрања и одбијене као неисправне.
5.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као
неприхваљива и као таква се неће разматрати.
5.16. ПОРЕКЛО ДОБАРА
Понуђач је у обавези да наведе порекло добара у обрасцу понуде. Понуђач који
нуди добра домаћег порекла дужан је да уз понуду достави Уверење о домаћем пореклу
добара, које издаје Привредна Комора Србије према Правилнику о одређивању доказа на
основу којег се утврђује да је понуду поднео домаћи понуђач и за одређивање добара
домаћег порекла („Службени гласник РС“ бр. 50 од 10.07.2009.год.) Понуђач из државе
потписнице ЦЕФТА споразума дужан је да уз понуду достави потврду надлежног државног
органа земље потписнице споразума, којом доказује да је добро домаћег порекла. Добра
домаћег порекла која не буду имала ово Уверење (потврду надлежног државног органа) о
домаћем пореклу третираће се као страна и на њих ће се применити одредба члана 52.
став 10. Закона о јавним набавкама.
5.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Одлука о додели уговора за набавку добара донеће се применом критеријума
најниже цене, уз преференцијални третман добара домаћег порекла од 20% за сваку
партију посебно.
1. ЦЕНА СКС кабла и стубова – максимално 100 пондера
Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена за целу количину СКС кабла и
стубова за поједине партије.
Понуда са најнижом укупном ценом СКС кабла и стубова добија максимални број тј.
100 пондера. Број пондера за укупну цену СКС кабла и стубова из осталих понуда
израчунава се према формули:
Најнижа понуђена цена x 100 пондера
понуђена цена
У случају да се након пондерисања установи да две или више понуда имају исти број
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пондера, понуђач ће изабрати оног понуђача који даје већи гарантни рок. Уколико и у овом
случају постоје идентичне понуде, наручилац ће изабрани оног понуђача чији је рок
испоруке краћи.
5.18. РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван да закључи
уговор у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну законски услови (члан 149.
ЗЈН).
Изабрани понуђач је дужан да одмах приступи потписивању уговора, односно да
уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 8 дана од дана када га је
наручилац позвао да закључе уговор, односно од дана када је примио уговор на потпис.
Уколико изабрани понуђач не достави потписан и оверен уговор у наведеном року, као и
банкарску гаранцију на износ од 10% вредности понуде са ПДВ-ом и са роком важења
дужим најмање 10 дана од уговореног рока испоруке, сматраће се да је одустао од
потписивања уговора, па наручилац може закључити уговор са следећим најповољнијим
понуђачем, а меницу ће искористити као средство финансијског обезбеђења. Банкарску
гаранцију може доставити и касније од овог рока, ако у року достави доказ да је поднео
захтев банци за издавање гаранције, али се пре достављања гаранције неће вршити
плаћање по испостављеним фактурама.

5.19. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ЧЛАН 81. ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде унети назив конзорцијум
из правног акта о заједничком извршењу набавке или навести све учеснике у заједничкој
понуди. Конзорцијум (споразум) је саставни део заједничке понуде којом се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати
образац „Подаци о понуђачу“, као и образац за оцену испуњености услова из члана 75.
ЗЈН, док остале обрасце из конкурсне документације оверавају и потписују сви учесници у
заједничкој понуди на истом обрасцу.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди.
5.20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ или уколико се понуђач који је
поднео понуду налази на црној листи Управе за јавне набавке, који потврђује да је било
рекламација квалитета производа који се нуди, односно који је предмет јавне набавке.
Уколико наручилац нема доказ, а понуђач се налази на црној листи Управе за јавне
набавке, понуђач мора доставити меницу за озбиљност понуде на 10% износа понуде.

5.21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права
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може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са
одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 106-118. Закона о
јавним набавкама).
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 80.000,00 динара ( број текућег рачуна: 840 – 742221843 – 57, шифра плаћања :
153, позив на број: 97 50 – 016, сврха: Републичка административна такса са назнаком
набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије ).
5.22. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
У случају да понуђач жели да измени, допуни или опозове своју понуду,
претходно поднету у року за достављање понуда, обавезан је да пошаље захтев за
измену, допуну или опозив своје понуде. На основу писмене потврде од стране наручиоца,
понуђач може извршити тражену измену.
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Образац 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача

Адреса понуђача

______________________________________
______________________________________
_____________________________________

Одговорна особа
(потписник уговора)

_____________________________________
_____________________________________

Особа за контакт
______________________________________

Телефон

______________________________________
______________________________________

Телефакс

______________________________________

Електронска пошта
Број рачуна
Порески број понуђача (ПИБ)
Матични број

___________________________________

Порески обвезник ПДВ:

а) ДА,

Шифра делатности:

Место и датум:

б) НЕ

___________________________________

М.П.:

_________________

Понуђач:
________________
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Oбразац 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ
ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из јавног
позива за доделу набавке у отвореном поступку бр. 37/13 објављеном на ''Порталу
јавних набавки'' дана 16.04.2013.г. за набавку СКС кабла и стубова за потребе
Електродистрибуције Лозница - и све услове наведене у конкурсној документацији под
којима подносимо своју понуду. Сагласни смо да ти услови у целини представљају
саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:

М.П.

_________________

Понуђач
____________________
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Образац 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ТАЧНОСТИ ДАТИХ ПОДАТАКА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да су тачни сви
подаци наведени у понуди за доделу јавне набавке СКС кабла и стубова за потребе
Електродистрибуције Лозница, у отвореном поступку добара број 37/13, на основу јавног
позива објављеног на «Порталу јавних набавки» дана 16.04.2013.г.

(место и датум)
Понуђач
________
Печат и потпис
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Образац 9.

7. СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

1. ___________________________________

2. ___________________________________

М.П.

__________________
(потпис)
__________________________
(назив фирме)
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Образац 10.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
ПО ПОЗИВУ БР. 37/13 ЗА СКС КАБЛОВИ И СТУБОВИ
Назив понуђача ____________________________________________
Адреса понуђача ___________________________________________
Телефони понуђача
_________________________________________
ПИБ
______________________________________________________
Број понуде ________________________
Рок важења понуде је _______ дана од датума отварања понуда.
У складу са вашим позивом објављеним на Потралу јавних набавки,
од 16.04. 2013.године, достављамо вам понуде за следећи
електроматеријал и то за партије:
-

Партија 1. СКС Кабал;
Партија 2. Бетонски стубови и бетонске ногаре;
Партија 3. Импрегнисани стубови

( Заокружити редни број испред партије за коју се подноси понуда)
Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ:

_________________

__________________
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ПАРТИЈА 1.
СКС КАБЛОВИ
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.

NAZIV DELA
SAMONOSE]I KABLOVSKI SNOP 1KV
X00-A 2X16 MM2
SAMONOSE]I KABLOVSKI SNOP 1KV
X00/0-A 3X35+50/8+2X16 MM2
SAMONOSE]I KABLOVSKI SNOP 1KV
X00/0-A 3X70+50/8+2X16 MM2
SAMONOSE]I KABLOVSKI SNOP 1KV
X00-A 4X16 MM2

Jedin
Mere

Koli
čina

m

600

m

1410

m

2330

m

810

Jed.
Cena(bez
PDV-a)

Ukupan iznos(
bez PDV-a)

Proizvođa
č

9.
U K U P N O:

М.П.
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ПАРТИЈА 2.
БЕТОНСКИ СТУБОВИ БЕТОНСКЕ НОГАРЕ
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.

NAZIV DELA
STUB BETONSKI 9/1000
BETONSKI NOGAR SA DVE
OBUJMICE MX/MY 2000/1000
STUB BETONSKI 9/250

Jedin.
Mere

Koli
čin
a

komad
komad

45
33

komad

37

Jed.
Cena(bez
PDV-a)

Ukupan
iznos( bez
PDV-a)

Proizvođ
ač

U K U P N O:

М.П.
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ПАРТИЈА 3.
ИМПРЕГНИСАНИ СТУБОВИ
Red.
broj
1.
2.
3.

NAZIV DELA
STUB DRVENI IMPREGNIRANI 9M

Jedin.
Mere
komad

Koli
čina

Jed.
Cena(bez PDV-a)

Ukupan
iznos( bez
PDV-a)

33

УКУПНО:
М.П.
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(Образац структуре цене за партију 1.)

Образац X
ОП 37/2013

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Редни
број

Елементи структуре цене

1

Цена коштања

2

Транспортни трошкови

3

Остали расходи

Динара без ПДВ-а

Динара са ПДВ-ом

Укупно:
Упутство како да се попуни образац структуре цене:- под редним бројем
1. у табели, исказати цену коштања понуђених добара у коју су урачунати сви елементи цене коштања. - под
редним бројем
2. у табели, исказати трошкове превоза до наручиоца.- под редним бројем
3. у табели, исказати остале расходе пословања.
НАПОМЕНА: Горе наведени подаци се исказују за сваку партију посебно.
Копирати по потреби.

Место и датум

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
__________________________
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(Образац структуре цене за партију 2.)

Образац X
ОП 37/2013

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Редни
број

Елементи структуре цене

1

Цена коштања

2

Транспортни трошкови

3

Остали расходи

Динара без ПДВ-а

Динара са ПДВ-ом

Укупно:
Упутство како да се попуни образац структуре цене:- под редним бројем
1. у табели, исказати цену коштања понуђених добара у коју су урачунати сви елементи цене коштања. - под
редним бројем
2. у табели, исказати трошкове превоза до наручиоца.- под редним бројем
3. у табели, исказати остале расходе пословања.
НАПОМЕНА: Горе наведени подаци се исказују за сваку партију посебно.
Копирати по потреби.

Место и датум

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
__________________________
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(Образац структуре цене за партију 3.)

Образац X
ОП 37/2013

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Редни
број

Елементи структуре цене

1

Цена коштања

2

Транспортни трошкови

3

Остали расходи

Динара без ПДВ-а

Динара са ПДВ-ом

Укупно:
Упутство како да се попуни образац структуре цене:- под редним бројем
1. у табели, исказати цену коштања понуђених добара у коју су урачунати сви елементи цене коштања. - под
редним бројем
2. у табели, исказати трошкове превоза до наручиоца.- под редним бројем
3. у табели, исказати остале расходе пословања.
НАПОМЕНА: Горе наведени подаци се исказују за сваку партију посебно.
Копирати по потреби.

Место и датум

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
__________________________
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(Образац трошкова припреме понудe за партију 1.)

Образац X I
ОП 37/2013
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни
број

Елементи трошкова

Динара без ПДВ-а

1

Трошкови израде узорка

2

Трошкови прибављања средстава
обезбеђења

Динара са ПДВ-ом

Остали трошкови (навести који)
3

Укупно:

Место и датум

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
__________________________
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(Образац трошкова припреме понудe за партију 2.)

Образац X I
ОП 34/2013
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни
број

Елементи трошкова

Динара без ПДВ-а

1

Трошкови израде узорка

2

Трошкови прибављања средстава
обезбеђења

Динара са ПДВ-ом

Остали трошкови (навести који)
3

Укупно:

Место и датум

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
__________________________
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(Образац трошкова припреме понудe за партију 3.)

Образац X I
ОП 37/2013

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни
број

Елементи трошкова

Динара без ПДВ-а

1

Трошкови израде узорка

2

Трошкови прибављања средстава
обезбеђења

Динара са ПДВ-ом

Остали трошкови (навести који)
3

Укупно:

Место и датум

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
__________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду за
јавну набавку СКС кабла и стубова за потребе Електродистрибуције Лозница, у отвореном
поступку добара број 37/13, на основу јавног позива објављеног на «Порталу јавних
набавки» дана 16.04.2013.г, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

(место и датум)

Понуђач
М.П.
________
Печат и потпис
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Образац 11.1.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ПАРТИЈУ 1.
Закључен
у
Лозници
између:
ПД
„Електросрбија“
д.о.о.
Краљево,
“Електродистрибуција Лозница”, са седиштем у Лозници, ул. Слободана Пенезића 1,
кога заступа директор Чедомир Васић дипл.ел.инж. (у даљем тексту: Наручилац), порески
индетификациони број: 101957610
и
______________________________________, са седиштем у ____________________, ул.
__________________________________ бр. ___________, кога заступа директор
______________________________ као испоручилац (у даљем тексту: Испоручилац),
матични број................ ПИБ ......................... број текућег рачуна............................................
код ...........................................................................банке.
Члан 1.
Уговорне стране претходно констатују:
-Да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама (''Службеном гласник РС'',
бр. 124/2012), на основу јавног позива за набавку СКС кабал за потребе
Електродистрибуције Лозница објављеног на ''Порталу јавних набавки'', од 16.04.2013.
године, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 37/13.
-да се понуда Испоручиоца број ____________ (попуњава Наручилац), налази у прилогу и
саставни је део овог уговора.
-Да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
_______________________(попуњава Наручилац) и одлуке о избору најповољније понуде
бр._________________ (попуњава Наручилац), изабрао Испоручиоца за испоруку добара,
чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора.
Члан 2.
Предмет овог уговора је купопродаја СКС кабал за потребе Електродистрибуције
Лозница, у свему према достављеној понуди која је саставни део овог уговора.
Члан 3.
Уговорну цену чини цена СКС кабал из прихваћене понуде Испоручиоца у износу од
______________ динара без пореза на додату вредност.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 2. овог уговора у свему
према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 5.
Место испоруке добара из члана 2. овог уговора, је франко магацин
Наручиоца у Лозници, С.Пенезића 1. Испорука ће се вршити, према диспозицији датој у
спецификацији, која је саставни део понуде.
У случају прекорачења рока испоруке СКС кабал из претходног става, Испоручилац
се обавезује да Наручиоцу исплати уговорену казну у износу од 0,2% вредности робе
дневно, за сваки дан прекорачења рока испоруке, а највише 5% вредности робе чија је
испорука каснила.
Члан 6.
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Достављени рачун Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене
цене.
Наручилац се обавезује да изврши плаћање у року од 30 дана од пријема
исправно испостављеног рачуна и то на рачун Испоручиоца бр.______________,
код____________________банке.
Члан 7.
Овај уговор се закључује на одређено време, тј. На период до 31.12.2013.године или док
вредност испоручених добара из члана 2. овог уговора не досегне вредност из члана 3.
овог уговора. Испоручилац се обавезује да потписане и оверене уговоре у одговарајућем
броју врати Наручиоцу најкасније у року од 5 дана по пријему. Изабрани понуђач је такође
дужан да најкасније у тренутку закључења уговора, а у циљу обезбеђења доброг и
благовременог извршења посла, преда наручиоцу безусловну банкарску гаранцију, са
клаузулом „без приговора“ и „на први позив“, издату од стране пословне банке понуђача
прве класе на износ од 10% уговорене вредности добара. Банкарску гаранцију може
доставити и касније од овог рока, ако у року достави доказ да је поднео захтев банци за
издавање гаранције, али се пре достављања гаранције неће вршити плаћање по
испостављеним фактурама.
Рок трајања банкарске гаранције мора бити дужи за најмање 10 дана од уговореног
рока испоруке.
Уколико изабрани понуђач не достави потписан и оверен уговор у наведеном року,
као и банкарску гаранцију, сматраће се да је одустао од потписивања уговора, па
наручилац може закључити уговор са следећим најповољнијим понуђачем, а меницу ће
искористити као средство финансијског обезбеђења.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора –
уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца не буду били решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два)
примерка за ове уговорне стране.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

________________________

________________________
Образац 11.2.
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ПАРТИЈУ 2.
Закључен
у
Лозници
између:
ПД
„Електросрбија“
д.о.о.
Краљево,
“Електродистрибуција Лозница”, са седиштем у Лозници, ул. Слободана Пенезића 1,
кога заступа директор Чедомир Васић дипл.ел.инж. (у даљем тексту: Наручилац), порески
индетификациони број: 101957610
и
______________________________________, са седиштем у ____________________, ул.
__________________________________ бр. ___________, кога заступа директор
______________________________ као испоручилац (у даљем тексту: Испоручилац),
матични
број................
ПИБ
број.........................број
текућег
рачуна............................................
.........код ...........................................................................банке.
Члан 1.
Уговорне стране претходно констатују:
-Да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама (''Службеном гласник РС'',
бр. 124/2012), на основу јавног позива за набавку бетонски стубови и бетонске ногаре за
потребе Електродистрибуције Лозница објављеног на ''Порталу јавних набавки'', од
16.04.2013. године, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 37/13.
-да се понуда Испоручиоца број ____________ (попуњава Наручилац), налази у прилогу и
саставни је део овог уговора.
-Да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
_______________________(попуњава Наручилац) и одлуке о избору најповољније понуде
бр._________________ (попуњава Наручилац), изабрао Испоручиоца за испоруку добара,
чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора.
Члан 2.
Предмет овог уговора је купопродаја бетонски стубови и бетонске ногаре за потребе
Електродистрибуције Лозница, у свему према достављеној понуди која је саставни део
овог уговора.
Члан 3.
Уговорну цену чини цена бетонски стубови и бетонске ногаре из прихваћене понуде
Испоручиоца у износу од ______________ динара без пореза на додату вредност.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 2. овог уговора у свему
према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 5.
Место испоруке добара из члана 2. овог уговора, је франко магацин
Наручиоца у Лозници, С.Пенезића 1. Испорука ће се вршити, према диспозицији датој у
спецификацији, која је саставни део понуде.
У случају прекорачења рока испоруке бетонски стубови и бетонске ногаре из
претходног става, Испоручилац се обавезује да Наручиоцу исплати уговорену казну у
износу од 0,2% вредности робе дневно, за сваки дан прекорачења рока испоруке, а
највише 5% вредности робе чија је испорука каснила.
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Члан 6.
Достављени рачун Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене
цене.
Наручилац се обавезује да изврши плаћање у року од 30 дана од пријема
исправно испостављеног рачуна и то на рачун Испоручиоца бр.______________,
код____________________банке.
Члан 7.
Овај уговор се закључује на одређено време, тј. На период до 31.12.2013.године или док
вредност испоручених добара из члана 2. овог уговора не досегне вредност из члана 3.
овог уговора. Испоручилац се обавезује да потписане и оверене уговоре у одговарајућем
броју врати Наручиоцу најкасније у року од 5 дана по пријему. Изабрани понуђач је такође
дужан да најкасније у тренутку закључења уговора, а у циљу обезбеђења доброг и
благовременог извршења посла, преда наручиоцу безусловну банкарску гаранцију, са
клаузулом „без приговора“ и „на први позив“, издату од стране пословне банке понуђача
прве класе на износ од 5% уговорене вредности добара. Банкарску гаранцију може
доставити и касније од овог рока, ако у року достави доказ да је поднео захтев банци за
издавање гаранције, али се пре достављања гаранције неће вршити плаћање по
испостављеним фактурама.
Рок трајања банкарске гаранције мора бити дужи за најмање 10 дана од уговореног
рока испоруке.
Уколико изабрани понуђач не достави потписан и оверен уговор у наведеном року,
као и банкарску гаранцију, сматраће се да је одустао од потписивања уговора, па
наручилац може закључити уговор са следећим најповољнијим понуђачем, а меницу ће
искористити као средство финансијског обезбеђења.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора –
уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца не буду били решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два)
примерка за ове уговорне стране.
ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

________________________

________________________
Образац 11.3.
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗА ПАРТИЈУ 3.
Закључен
у
Лозници
између:
ПД
„Електросрбија“
д.о.о.
Краљево,
“Електродистрибуција Лозница”, са седиштем у Лозници, ул. Слободана Пенезића 1,
кога заступа директор Чедомир Васић дипл.ел.инж. (у даљем тексту: Наручилац), порески
индетификациони број: 101957610
и
______________________________________, са седиштем у ____________________, ул.
__________________________________ бр. ___________, кога заступа директор
______________________________ као испоручилац (у даљем тексту: Испоручилац),
матични број................ ПИБ ......................... број текућег рачуна............................................
код ...........................................................................банке.
Члан 1.
Уговорне стране претходно констатују:
-Да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама (''Службеном гласник РС'',
бр. 124/2012), на основу јавног позива за набавку импрегнисани стубови за потребе
Електродистрибуције Лозница објављеног на ''Порталу јавних набавки'', од 16.04.2013.
године, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 37/13.
-да се понуда Испоручиоца број ____________ (попуњава Наручилац), налази у прилогу и
саставни је део овог уговора.
-Да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
_______________________(попуњава Наручилац) и одлуке о избору најповољније понуде
бр._________________ (попуњава Наручилац), изабрао Испоручиоца за испоруку добара,
чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора.
Члан 2.
Предмет овог уговора је купопродаја импрегнисани стубови за потребе
Електродистрибуције Лозница, у свему према достављеној понуди која је саставни део
овог уговора.
Члан 3.
Уговорну цену чини цена импрегнисаних стубова из прихваћене понуде Испоручиоца
у износу од ______________ динара без пореза на додату вредност.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да испоручи добра из члана 2. овог уговора у свему
према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 5.
Место испоруке добара из члана 2. овог уговора, је франко магацин
Наручиоца у Лозници, С.Пенезића 1. Испорука ће се вршити, према диспозицији датој у
спецификацији, која је саставни део понуде.
У случају прекорачења рока испоруке импрегнисаних стубова из претходног става,
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу исплати уговорену казну у износу од 0,2%
вредности робе дневно, за сваки дан прекорачења рока испоруке, а највише 5% вредности
робе чија је испорука каснила.
Члан 6.
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Достављени рачун Наручиоцу представља основ за плаћање уговорене
цене.
Наручилац се обавезује да изврши плаћање у року од 30 дана од пријема
исправно испостављеног рачуна и то на рачун Испоручиоца бр.______________,
код____________________банке.
Члан 7.
Овај уговор се закључује на одређено време, тј. На период до 31.12.2013.године или док
вредност испоручених добара из члана 2. овог уговора не досегне вредност из члана 3.
овог уговора. Испоручилац се обавезује да потписане и оверене уговоре у одговарајућем
броју врати Наручиоцу најкасније у року од 5 дана по пријему. Изабрани понуђач је такође
дужан да најкасније у тренутку закључења уговора, а у циљу обезбеђења доброг и
благовременог извршења посла, преда наручиоцу безусловну банкарску гаранцију, са
клаузулом „без приговора“ и „на први позив“, издату од стране пословне банке понуђача
прве класе на износ од 10% уговорене вредности добара. Банкарску гаранцију може
доставити и касније од овог рока, ако у року достави доказ да је поднео захтев банци за
издавање гаранције, али се пре достављања гаранције неће вршити плаћање по
испостављеним фактурама.
Рок трајања банкарске гаранције мора бити дужи за најмање 10 дана од уговореног
рока испоруке.
Уколико изабрани понуђач не достави потписан и оверен уговор у наведеном року,
као и банкарску гаранцију, сматраће се да је одустао од потписивања уговора, па
наручилац може закључити уговор са следећим најповољнијим понуђачем, а меницу ће
искористити као средство финансијског обезбеђења.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора –
уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца не буду били решени
споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два)
примерка за ове уговорне стране.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

________________________

______________________
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Образац 12.

ИЗЈАВА ИСПОРУЧИОЦА
о примени Система заштите животне средине
Овом изјавом испоручилац :

________________________________________________
(Назив фирме)

из:__________________________,улица____________________бр._______
(Седиште)
потврђује да је, пре
потписивања и овере ове Изјаве, упознат са Системом управљања заштитом
животне средине (ЕМС) код Наручиоца који обухвата:
- Политику квалитета, заштите животне средине и заштите здравља и
безбедности на раду,
-

Пословник о квалитету и заштити,

-

Процедуре, упутства и радне инструкције,

-

Записе који потврђују примену система ЕМС у пракси.

Испоручилац је сагласан да ће се приликом испоручивања добара на локацијама и у
објектима Наручиоца придржава законских и осталих захтева који се односе на
аспекте животне средине и процедура, упутстава и радних инструкција ЕМС-а које се
односе на:
- Управљање опасним материјама;
-

Управљање отпадом;

-

Контролом операција и

-

Спремности за реаговање у случају опасности и инцидената.

Изјава дата у _______________________, дана ___________________.

Одговорно лице испоручиоца
_______________________

За испоручиоца
М.П.
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__________________
Директор

