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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ
НAБАВКЕ
1.1. Подаци о Наручиоцу
Акционарско Друштво за управљање Јавном Железничком инфрастуктуром
„Инфраструктура Железнице Србије“а.д.
Адреса: Немањина бр. 6, 11000 Београд
Интернет страница: www.infrazs.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке
Поступака јавне набавке спроводи се у отвореном поступаку јавне набавке, на
основу члана 32 и 53.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“
бр. 124/12,14/15и 68/15).
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара: Електрична енергија –Испорука
електричне енергије
за напајање система електричне вуче на мрежи
„Инфраструктура Железнице Србије“а.д. за период 01.10.2018. до 01.10.2019.
године
Према општем речнику набавки сврстава се у категорију: 09310000 – електрична
енергија
1.4. Уговор о јавној набавци (циљ поступка )
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци електричне
енергије за вучу возова на високом напону 110 Kv.
1.5. Критеријум и елементи критеријума за доделу Уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижa понуђена цена. Све понуде које буду
оцењене као одговарајуће и прихватљиве биће рангиране применом критеријума
најнижа понуђена цена.
Ако понуђач коме је додељен Уговор одбије да закључи Уговор о јавној
набавци, Наручиоц може да закључи Уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
Наручиоц ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу
извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу
Уговора.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену предност ће имати
понуда у којој је дужи рок плаћања.
У случају да постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег и страног
порекла, примењиваће се одредбе члана 86. Закона о Јавним набавкама („Сл.
гласник Републике Србије“ бр. 124/12,14/15и 68/15). Домаћи понуђач доказује
порекло добара потврдом из Привредне Коморе Србије.
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1.6. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација може се преузети на следеће начине:
са интернет странице Наручиоца
„Инфраструктура Железнице Србије“а.д.,
www.infrazs.rs;са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
1.7. Позив за подношење понуде, начин и рок за подношење понуде
Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама
(„Сл. гласник Републике Србије“ бр. 124/12,14/15и 68/15). Позив за подношење
понуда oбјавиће се на Порталу јавних набавки,интернет страници Акционарско
Друштво за управљање Јавном Железничком инфрастуктуром „Инфраструктура
Железнице Србије“а.д. Београд, www.infrazs.rs; Порталу службених гласила
Републике Србије и бази прописа.Позив за подношење понуда објавиће се на
српском и енглеском језику. Понуде се достављају у складу са објављеном
Конкурсном документацијом.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица, као и предузетници која
испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
Републике Србије“ бр. 124/12,14/2015и 68/2015)
Понуђач је дужан да понуду сачини у свему према упутству Наручиоца и да је
достави у року од 35 дана од дана објављивања позива за подношење понуда,
најкасније до 03.09.2018 године до 11.00 часова (по локалном времену), без
обзира на начин подношења и то на адресу: Сектор за набавке и централна
стоваришта,11000 Београд, ул. Немањина бр.6, приземље,Главна писарница
канцеларија бр. 134.
Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, на којој се,
на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум понуде
и наводи текст: Понуда за јавну набавку „Електричне енергије за вучу возова,
набавка број 33/2018 - НЕ ОТВАРАТИ". Понуђачи су дужни да на полеђини омота
назначе назив, адресу, телефон, е-маил адресу и име контакт особе.
Понуђач је обавезан да комплетну документацију, понуду преда у форми која
онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања
понуде - повезано јемствеником.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се
неблаговременом и неће се отварати, а Наручиоци ће је по окончању поступка
отварања вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да
је поднета неблаговремено.
1.8. Место, време и начин отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање
понуда, 03.09.2018 године, са почетком у 12.00 часова, у просторијама Наручиоца
„Инфраструктура Железнице Србије“а.д. у Београду, Немањина бр.6, соба 349
први спрат.
Учесник у поступку јавног отварања понуда - понуђач дужан је да најкасније
на јавном отварању понуда, достави овлашћење за учешће у поступку отварања
понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то:
презиме и име, број личне карте, ЈМБГ, СУП који је издао. За стране држављане
обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које долази.
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1.9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
1.10. Рок за доношење одлуке о додели Уговора
Наручиоц ће одлуку о додели Уговора донети у року од 25 дана од дана јавног
отварања понуда.
1.11. Служба за контакт
„Инфраструктура Железнице Србије“а.д- Београд.
Сектор за набавке и централна стоваришта:
- е-mail: nabavkе.infra@srbrail.rs
радним даном од 10-14 часова.
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2. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ И ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Обавезна садржина понуде:
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач достави уз понуду све доказе по
захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и ако испуни све услове под
којима се спроводи поступак јавне набавке.
2.1.1. Образац понуде са Обрасцем структуре цене
Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, оверен печатом и потписан од
стране овлашћеног лица понуђача „Образац понуде – Образац бр. 1” са
„Обрасцем структуре цене – Образац бр 2“ (дато у одељку 4. Конкурсне
документације).
У попуњеном обрасцу не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било
каквих исправки иста мора бити оверена печатом и потписана од стране
овлашћеног лица понуђача.
2.1.2. Подаци о понуђачу у заједничкој понуди и о подизвођачу
Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњене, оверене печатом и потписане
од стране овлашћеног лица понуђача обрасце (дато у одељку 4. конкурсне
документације) „Подаци о понуђачу у заједничкој понуди – Образац бр. 1а”
(уколико се понуда подноси заједнички) и „Подаци o подизвођачу – Образац бр.
1б” (уколико се понуда подноси са подизвођачем).
2.1.3. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и испуњење
уговорених обавеза
Понуђач као средство обезбеђења уз понуду доставља:
- банкарску гаранцију, која мора бити неопозива,безусловна без приговора,
платива на први позив, на износ од три (3%) процената од вредности понуде,
која је издата од банке кредитног квалитета 3 са седиштем у земљи Наручиоца
или у иностранству, а која је прихватљива за Наручиоцa и у облику који је
прихватљив за Наручиоцa и са роком важности 30 дана дужим од опције
понуде.
Инострани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или
подобна рејтинг агенција која са налази на листи регистрованих и сертификованих
рејтинг агенција коју је објавило Европоско тело за хартије од вредности и тржишта
(ЕСМА )
Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе на
први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за Наручиоце.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одред Наручиоц, мањи износ од оног који одреде Наручиоц или
умањену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће дужан да у моменту
потписивања уговора, достави Наручиоцу, као средства финансијског
обезбеђења испуњења уговорених обавеза, банкарску гаранцију за добро
извршење посла на износ од 5% вредности говора:
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Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без
приговора безусловна са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење набавке у целости.
Модел банкарске гаранције за добро извршење посла налази се у одељку 4.
конкурсне документације.
Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову
гаранцију на рок који буде захтевао Наручиоц.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од од оних које одреди Наручиоц, мањи износ од оног који одреди Наручиоц
или умањену месну надлежност за решавање спорова.
Наручиоц не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре
истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена
тим средством.
Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе,
понуђач је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према условима из
Модела уговора, односно Уговора.
2.1.4. Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања
банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора
Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави:
потписано и печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће у моменту
потписивања уговора, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла у износу од 5% од вредности уговора - Образац бр. 5,
(дат у одељку 4. Конкурсне документације)
2.1.5. Образац за оцену испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке
Понуђач уз понуду доставља попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача „Образац за оцену испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке - Образац бр. 4” (образац
из одељку 4. Конкурсне документације).
Документи на основу које се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке наведени су у Обрасцу бр. 4 (дато у одељку 4. конкурсне
документације) и детаљно описани у Упутству за доказивање испуњености
обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке (дато у
одељку 3. Конкурсне документације).
2.1.6. Модел уговора
Mодел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да прихвата елементе садржане у моделу Уговора (дато у одељку 4. Конкурсне
документације).
2.2. Језик
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико било који део понуде буде
достављен на страном језику, потребно је доставити и превод на српски језик од
овлашћеног судског тумача за тај језик.

2.3. Валута
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Вредност понуде у поступку предметне јавне набавке исказују се у динарима.
2.4. Облик понуде
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у А4 формату.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део Конкурсне документације и прилаже доказе наведене у Конкурсној
документацији.
Сви документи поднети у понуди морају бити повезани, тако да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози,
а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти тако да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
2.5. Образац трошкова припреме понуде
Понуђач може доставити попуњен и оверен „Образац трошкова понуде“ Образац бр. 6 (дат у одељку 4. Конкурсне документације), у ком наводи трошкове
припреме понуде у смислу члана 88 ЗЈН („Сл. гласник Републике Србије“ бр.
124/12,14/15и 68/15)
2.6. Понуде са варијантама
Понуде са варијантама нису допуштене.
Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.
2.7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач један део набавке спроводи преко подизвођача дужан је, да у
склопу своје понуде, достави списак подизвођача те да за сваког од подизвођача
поднесе документацију, којом се доказује испуњеност услова од стране
подизвођача, предвиђену одељком 3. Конкурсне документације.
Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да у делу понуде предвиђеном за то,
наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, a који не
може бити већ од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује и као
подизвођач.
2.8. Подношење заједничке понуде
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду за сваког од понуђача мора бити
поднета документација, којом се доказује испуњеност тражених обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцима;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачуне;
- рачун на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи одговарају Наручиоцима неограничено солидарно.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди.
2.9. Рок важење понуде
Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда.
2.10. Поверљивост података и документације
Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је документ
који доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да обележи тај
документ са „ПОВЕРЉИВО“.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја
за примену елемената критеријума и рангирања понуде.
2.11. Додатне информације или појашњења
Потенцијални понуђач може, искључиво у писaном облику, тражити од Наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
пет дана пре истека рока за подношење понуде е-пошта: nabavkе.infra@srbrail.rs
или поштом на адресу:
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д.
Сектор за набавке и централна стоваришта
Немањина бр.6, 11000 Београд
са назнаком:
„Појашњење Конкурсне документације за сачињавање понуда за Набавку:
Електричне енергије за вучу возова набавка 33/2018
Комисија Наручиоца ће у року од 3 дана, у писаном облику одговорити
потенцијалном понуђачу, а одговор ће истовремено објавити и на Порталу Јавних
набавки, интернет страници Наручиоца 1 на Порталу службених гласила Републике
Србије и база прописа.
2.12. Измена и допуна конкурсне документације
Наручиоц задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року
дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврше измену и допуну Конкурсне
документације.
Свака измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу
Јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоца и на
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.
Ако Наручиоци измене или допуне Конкурсну документацију осам или мање дана
пре истека рока за достављање понуде, продужиће рок за достављање понуде, о
чему ће бити обавештени понуђачи.

2.13. Измена, допуна и опозив понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у смислу члана 87. став
6. ЗЈН, у року и на начин који је одређен за подношење понуде у Позиву за
подношење понуде објављеном на интернет страницама Наручиоца и Порталу
Јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs.
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2.14. Место реализације испоруке
Сходно приложеним техничким условима.
2.15. Цена и начин плаћања
Понуђач у Обрасцу понуде мора навести јединичну и укупну цену која се
изражава искључиво у RSD без урачунатих трошкова преноса и подстицаја за
повлашћене произвођаче електричне енергије, акцизе и
пореза на додату
вредност, на паритету наведеном у техничким условима.
Уговор се закључује по ценама из понуде понуђача који буде изабран као
најповољнији понуђач. Уколико Влада Републике Србије донесе одлуку о промени
цене електричне енергије, трошкова преноса/приступа, акцизе и накнаде за
подстицај повлашћених произвођача, уговорне стране ће сачинити Анекс уговора,
којим ће бити регулисана промена цена.
Плаћање ће се вршити на основу рачуна које издаје Продавац и то у року од
45 дана рачунато од дана промета, а након закључења Уговора у свему и на начин
утврђеним Уговором, односно Моделом уговора. Даном промета добара сматра се
дан када оператор преносног система изврши очитавање испоручене електричне
енергије. Уколико се понуди краћи рок плаћања од 45 дана или авансно плаћање
понуда ће се одбацити као неприхватљива.
Продавац испоставља, најкасније у року од 25 (двадестпет) дана, од датума
извршеног промета, рачуне за утрошену електричну енергију.
Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност
Републике Србије и подзаконским актима.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен Продавцу, а
плаћање одложено на његову штету све док се не испостави рачун на наведени
начин.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена(по
Kwh)
2.16. Негативне референце
У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике
Србије“ бр. 124/12,14/15и 68/15) Наручиоци могу одбити понуду уколико поседује
доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани члана 23. и 25. овог Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Наручиоц ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
2.17. Разлози за одбијање понуде
Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако:
 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
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понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној
документацији

2.18. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Све понуде које буду
оцењене као прихватљиве биће рангиране применом критеријума најнижа
понуђена цена.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручиоц може да закључе уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Наручиоц ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја
о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати понуда у
којој је дат дужи рок плаћања.
У случају да постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег и страног порекла,
примењиваће се одредбе члана 86. Закона о Јавним набавкама („Сл. гласник
Републике Србије“ бр. 124/12,14/15и 68/15).
Домаћи понуђач доказује порекло добара потврдом из Привредне Коморе Србије.
2.20. Изјава о независној понуди
Понуђач је дужан да у својој понуди достави Изјаву о независној понуди у смислу
члана 26. Закона о Јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр.
124/12,14/15и 68/15) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима Образац бр.7“ (дато у одељку 4.Конкурсне
документације).
2.21. Поштовање обавеза проистеклих из других важећих прописа
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која
је на снази у време подношења понуде
- Образац бр. 8“ (дато у одељку 5. Конкурсне документације).
2.22. Одлука о додели уговора
Наручиоц ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног
отварања понуда.
2.23. Достављање одлуке и обавештење о закљученом уговору
Одлуку о додели уговора Наручиоц ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три)
дана од дана доношења.
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних
набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.
Закључењу уговора приступиће се у року од 8 (осам) дана након истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
2.24. Заштита права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о
јавним набавкама. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка
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јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним
набавкама није другачије одређено.
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 и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилноси, а наручилац исте није отклонио.
Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног
става, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом, подносилац
захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се
подноси путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац
одбије пријем захтева, сматра се да је захтев поднет дана када је пријем одбијен.
Захтев за заштиту права подноси се на адресу Aкционарско друштво за управљање
јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије“a.д. на
адреси Наручиоца: Београд, Немањина бр.6, писарница, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права, Наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: из Републике
Србије – Уплате таксе из Републике Србије и из иностранства – Уплата таксе из
иностранства: се налази на интернет страници Републичке комисије за заштиту
права понуђача http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html).
Уплату таксе за подношење захтева за заштиту права извршити:
- на број жири рачуна: 840-30678845-06 ,
- шифра плаћања : 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос)
- позив на број : број или ознака предметне јавне набавке ,
- сврха уплате : такса ЗЗП ; назив Наручиоца; број или ознака предметне јавне
набавке ,
- корисник : буџет Републике Србије.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке,
садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне
документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за
подношење понуда такса износи 250.000,00 динара. Уколико се захтевом за
заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете након отварања понуда
укључујући и одлуку о додели уговора о јавној набавци и одлуку о обустави поступка
јавне набавке такса износи 0,1% збира процењених вредности јавне набавке,
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори.
2.25. Додатна обjашњења, контрола и допуштене исправке
Наручиоц може захтевати додатна објашњења од понуђача након отварања понуда
која ће му помоћи , при прегледу, вредновању и упоређивању понуда и вршити
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контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача у складу са чланом 93
став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 124/12,14/15и
68/15)
3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
3.1. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом отвореном
поступку јавне набавке:
3.1.1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
Документација: Извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за
привредне регистре или други извод из регистра надлежног органа (која се издаје
сходно чл. 12. Закона о регистрацији привредних субјеката („Сл. Гласник РС“ бр.
55/2004 и 61/2005).
За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава овлашћени орган –
институција земље понуђача.
3.1.2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре.
Документација: 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 дела као члан организоване криминалне групе; 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 за неко од дела као члан
организоване криминалне групе (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).
3.1.3. 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.
Документација: Потврда Пореске управе Републике Србије, не старија од 2 месеца
пре отварања понуда, да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине,
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као и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода да је понуђач
измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у јединици локалне самоуправе (обе
потврде се издају сходно чл. 161. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист
СРЈ“, бр. 33/1997 и 31/2001).
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, потребно је да достави
Потврду Агенције за приватизацију (потврда се издаје сходно чл. 10. Ст. 2. Закона
о агенцији за приватизацију „Сл. Гласник РС“ бр. 38/2001 и 135/2004).
3.1.4. Да је уписан у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре
Понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона
а регистрован је код надлежне организације која га је сходно члана 78. Закона
уписала у регистар понуђача, није у обавези да доставља доказе из тачака 3.1.1.,
3.1.2. и 3.1.3, конкурсне документације, већ је потребно да да изјаву где се поменути
подаци налазе, односно на којој интернет страници, као и извод из регистра
понуђача агенције за привредне регистре са број и датумом регистрације.
3.1.5. Да је понуђач регистрован код Агенције за енергетику и у власништву
има важећу Лиценца за трговину електричном енергијом
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за трговину електричном
енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и
Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа.
3.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
3.2.1. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним
финансијским капацитетом и то:
- да је понуђач остварио укупан приход у претходне обрачунске године
(2015., 2016. и 2017.) у збирном износу, од 1.500.000.000,00 динара без ПДВа,
- да понуђач није био у блокади рачуна уназад 6 месеци од дана
објављивања позива за подношење понуде.
Документација: Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје
Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о
бонитету правних лица и предузетника, сходно чл. 4. Закона о Агенцији за
привредне регистре („Сл. Гласник РС”, бр. 55/2004 и 111/2009) и који није старији
од дана објављивања позива за подношење понуде, или биланс стања и успеха
са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, и Потврду о
броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања позива
за подношење понуде, коју издаје НБС, Одељење за принудну наплату, Одсек за
пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, на основу члана 54. Став 1.
Тачка 4. Закона о платном промету („Сл. Лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и („Сл.
Гласник РС”, бр. 43/2004).
Наручилац ће прихватити потврду о броју дана неликвидности за период краћи од
6 месеци, уколико је понуђач новоосновано привредно друштво, односно послује
краће од 6 месеци, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуде,
односно уколико потенцијални понуђач послује краће од 6 месеци од дана
регистрације привредног субјекта до дана објављивања позива за подношење
понуде. У оквиру достављене потврде број дана неликвидности мора бити нула.
3.2.2. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетима и то да је у претходних три године (2015,2016. и 2017.) (збирно)
од дана објављивања позива за подношење понуда испоручиo добра која су
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примерена предмету јавне набавке у вредности 3.000.000.000,00 динара без
ПДВ-а
Документација: Уговори и/или рачуни у прилогу.
3.2.3 Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним кадровским
капацитетом и то да имају лице запослено на неодређено време овлашћено за
пријављивање прекограничних и интерних трансакција у оквиру планова рада
надлежном оператору преносног система.
Као доказ понуђач доставља Изјаву на меморандуму оверену и потписану од стране
овлашћеног лица понуђача.
3.3. НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ДОКАЗИМА ИЗ ОДЕЉКА 3.1., 3.2.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
Наручиоци могу пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавне набавке оценила као
најповољнију, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Докази из тачака 3.1.2, 3.1.3 и не могу бити старији од два месеца пре дана
отварања понуда. Такође, доказ из тачке 3.1.4. мора бити издат након објављивања
позива за подношење понуда.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из одељка 3.1,
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. Уколико понуђач наступа
са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености
обавезних услова за учешће из тачке 3.1. Уколико група понуђача доставља понуду,
сваки понуђач из групе понуђача дужан је да достави доказе о испуњености
обавезних услова за учешће из тачке 3.1, а остале услове испуњавају заједно.
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама за предузетника и физичка лица врши се у складу са члановима 22. и
23. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испњености услова („Сл. Гласник РС“
035/2013).
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 и да је документује на прописан
начин.
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Образац бр. 1
Датум: ___________________
Понуда бр.________________ - ____________________________________
-

Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
Одговорно лице понуђача:
Овлашћено лице понуђача:
Телефон:
Факс:
Електронска пошта:
Текући рачун:
Матични број:
ПИБ:
Регистарски број:
Шифра делатности:

Понуда се даје:
а) самостално
б) са подизвођачем: (број подизвођача ________)
в) као заједника понуда: (број учесника у заједничкој понуди ______)
Уколико наша понуда буде изабрана као најповљнија Уговор се закључује по ценама из ове
понуде. Уколико Влада Републике Србије донесе одлуку о промени цене електричне
енергије, трошкова преноса/приступа, акцизе и накнаде за подстицај повлашћених
произвођача, уговорне стране ће сачинити Анекс уговора којим ће регулисати промену цене.
Заокружити а),или б) или в) Уколико се заокружује б) и в) уписати број подизвођача, односно
учесника у заједничкој понуди
- понуђене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
%
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:
-

Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке
који се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем.
- Комерцијални услови понуде:
Укупна Вредност понуде без ПДВ-а:
(изражено у динарима)
Вредност ПДВ-а:
(изражено у динарима)
Вредност понуде са ПДВ-ом:
(изражено у динарима)
Начин плаћања:
( вирман-одложено)
Рок плаћања:
(рачунајући од дана промета добара)
Важност понуде:
(Минимални 90 дана од дана отварања
понуда)
Остало:
Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица
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Образац бр.1а

Подаци о понуђачу у заједничкој понуди
За набавку
електричне енергије за вучу возова, у отвореном поступку
(набавка бр. 33/2018)

НОСИЛАЦ ПОНУДЕ

ДА

НЕ

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ДА

НЕ

Скраћено пословно име понуђача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац попунити у случају подношења заједничке понуде.
Образац копирати како би сваки од понуђача попунио образац са својим
подацима.
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Образац бр.1б
Подаци о подизвођачу
За набавку
електричне енергије за вучу возова, у отвореном поступку
(набавка бр. 33/2018)

Скраћено пословно име
подизвођача:
Адреса:
Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац се попуњава само у случају да се понуда подноси са
подизвођачем. У случају већег броја подизвођача образац треба копирати.
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Образац бр. 2
Понуђач:___________________________________________
Датум: ___________________
Понуда бр.________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
За набавку
електричне енергије за вучу возова, у отвореном поступку
(набавка бр. 32/2018)

Р.
бр.

Предмет јавне набавке

1.

Електрична енергија на
високом напону (110 Kv)
напајање система електро
вуче

Јед.
Количина
мер
(процењено)
е
kWh

Јединична
цена

Укупна
цена

140.400.000
Укупнодинара без ПДВ-а:
Вредност ПДВ-а:
Укупно динара са ПДВом:

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре
цене. Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр." / „ или на
сличан начин) чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује
овлашћено тј. одговорно лице.

Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица
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Образац бр. 3а
МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ
БР _____
Датум:..
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Тендер гаранција на позив према URDG 758
Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: Aкционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице Србије“а.д. –Београд,
 Основни посао: Обавештени смо да је ……………………………….
(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр.
………… од ……….. за испоруку електричне енергије, поднео Вама своју понуду бр.
………… од ……….
 Износ гаранције у валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и
валуту у којој је платив)
 Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве
којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:
Ништа
 Језик сваког захтеваног документа: Српски језик
 Начин презентације: папирно-брзом поштом
 Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити
презентацију)
 Истек рока: (убацити датум истека или описати догађај истека)
 Страна одговорна за плаћање свих накнада: налогодавац
Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или
износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више
усклађених позива, у коме се наводи:
1. Ако Понуђач пре него што буде изабран:
 Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од стране
Понуђача у обрасцу понуде или
 Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде.
2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране
Наручиоца у току периода важности понуде:
 Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од њега
буде тражено или
 Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном
документацијом.
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе
назначеном месту за презентацију.
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG)
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.





За и у име Банке
.............................................
(потпис и функција)

......................................................
(потпис и функција)
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Образац бр. 3б
МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)
ГАРАНЦИЈА
за добро извршење посла бр. ________
[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]
Коме: [име и информације за контакт корисника]
Датум: [убацити датум издавања гаранције]
Врста гаранције: Гаранција за добро извршење посла
на позив према URDG 758














Гаранција бр. (убацити референтни број гаранције)
Гарант: (убацити име и адресу места издавања)
Налогодавац: (убацити име и адресу)
Корисник: „Инфрасртуктура Железнице Србије“а.д –Немањина 6 Београд,
Основни посао: Налогодавац је закључио Уговор бр. ........................... са
Корисницима о испоруци електричне енергије, а сагласно условима из уговора
Налогодавац је преузео обавезу да достави Банкарску Гаранцију за добро
извршење посла.
Износ гаранције и валута: (убацити цифрама и речима максимални плативи износ
и валуту у којој је платив)
Износ гаранције се може сукцесивно смањивати уз писану сагласност Корисника.
Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од
изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у
тексту доле: Ништа
Језик сваког захтеваног документа: Српски језик
Начин презентације: папирно-брзом поштом
Место презентације: (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити
презентацију)
Истек рока: Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора.
Страна одговорна за плаћање свих накнада: Налогодавац

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да корисницима платимо сваки износ или
износе до износа гаранције, по првој презентацији једног или више усклађених позива, у
коме се наводи да је Корисник прекршио своје обавезе из основног уговора.
Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе
назначеном месту за презентацију.
Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG)
Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.
За и у име Банке
.............................................
(потпис и функција)

..................................................
(потпис и функција)
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Образац бр. 4
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Прилож
ено
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
0. Извод из Регистра Понуђача Агенције за привредне регистре или
да
не
1. Извод из регистра надлежног органа АПР
да
не
2. Потврда Oсновног суда
да понуђач није осуђен за неко кривично дело као члан организоване криминалне групе,
да није осуђен за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, да
не
кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре
3. Потврда Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду
да понуђач није осуђен за неко кривично дело као члан организоване криминалне групе,
да није осуђен за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, да
не
кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре
4. Уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да законски заступник понуђача није осуђен за неко кривично дело као члан организоване
криминалне групе, да није осуђен за кривична дела против привреде, кривична дела против да
не
животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре
5. Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије или друге стране државе када има седиште на њеној
територији:
Потврда Пореске управе Републике Србије
да
не
Потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода
да
не
или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације
да
не
7. Важећа Лиценца за трговину електричном енергијом Агенције за енергетику
Дозвола у форми лиценце која је важећа за период трговине електричном енергијом
да
не
ДОДАТНИ УСЛОВИ
8. Докази да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
Образац бр.9а – Изјава о финасијском капацитету и доказ у прилогу:
да
не
 Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН - ЈН) АПРа, или биланс стања и успеха
да
не
са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања
да
не

Потврдa НБС о броју дана неликвидности
9. Доказ да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом
Образац бр.9б – Изјава о пословном капацитету и доказ у прилогу
да
не
да
не
 Уговори и/или рачуни примерени предмету јавне набавке
10. Доказ да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом – Изјава понуђача на
да
не
меморандуму
Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди.
НАПОМЕНЕ:
-

Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације приложене у понуди,
меродавни су подаци из приложене документације.
У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити, оверити
и потписати од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој понуди
сви морају да испуне обавезне услове

Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица

Образац бр. 5
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Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања
банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту закључења
уговора
За Набавку електричне енергије за вучу возова у отвореном поступку
(набавка бр. 33/2018)

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив
банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издату безусловну,
неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног
посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по налогу нашег клијента
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш
депонент закључи Уговор за јавну набавку: Електричне енергије за вучу возова, са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у
целости у укупном износу од 5%(пет) од вредности Уговора а максимално до
____________динара(словима:

Место и датум

Банка
М.П.
потпис овлашћеног лица

Образац бр. 6
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За набвку
електричне енергије за вучу возова у отвореном поступку
(набавка бр. 33/2018)

Трошкови припреме понуде
износе:
Назив

Рб.
1

2
3.

Цена без
ПДВ-а

Трошкови прибављања писма о намерама
пословне банке за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла
Трошкови прибављања банкарске гаранција за
озбиљност понуде
Остали трошкови (навести који)
-

Укупни трошкови припреме понуде
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. гласник Републике Србије“ бр.
124/12,14/15 и 68/15)понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом
оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) образац број 6 (Образац трошкова
припреме понуде) сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова
припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручиоци ће бити дужни
надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из
разлога који су на страни Наручилаца.

Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица
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Модел Уговора (попунити, потписати и оверити печатом)

МОДЕЛ УГОВОРА
о купопродаји
електричне енергије за вучу возова

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

„Инфрасртуктура Железнице Србије“а.д –Немањина 6 Београд,
(у даљем тексту: Купац)
и
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(у даљем тексту: Продавац)

„Инфрасртуктура Железнице Србије“а.д.адреса:Београд, Немањина бр.6; матични
број 21127094, ПИБ 109108420 кога заступа в.д. Генералног директора др Мирољуб
Јевтић (у даљем тексту: Купац) ;
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и
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________(у даљем тексту: Продавац) закључују:
УГОВОР
О купопродаји електричне енергије за вучу возова
(у даљем тексту: Уговор)
Предмет уговора
Члан 1.
Oвим уговором уређују се међусобна права и обавезе Kупца и Продавца о купопродаји
електричне енергије, за напајање ситема електровуче за период 01.10.2018. до
01.10.2019 године као и друга питања везана за реализацију овог уговора, под
условима утврђеним овим уговором и законским прописима којима се уређују права и
обавезе по основу продаје електричне енергије.




Примопредајa електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се продаја и преузимање и плаћање електричне
енергије, која је предмет овог Уговора, изврши према следећем:
гарантована и одређена на основу остварене потрошње Купца, а на основу
потрошње на местима примопредаје, током испоруке.
рок испоруке: ____________.2018. до ____________.2019.године.
I Процењена оквирна количина електричне енергије за систем
електровуче на високом напону (110КV): 140,4 GWh,(укупно) према следећем
билансу по месецима:
Година
Месец

X

2018
XI

XII

I

II

III

IV

2019
V

VI

VII

VIII

IX

GWh

11,8

12,3

12,8

12,8

12,3

11,8

11,4

11

10,9

10,9

11

11,4

Σ
140,4

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним
Правилима о раду преносног система Републике Србије и Правилником о раду
преносног система дистрибутивних организација.
Укупна вредност и цена електричне енергије
Члан 3.
Укупна вредност електричне енергије износи:
- без ПДВ-а: __________________________________________ динара
(словима: ____________________________________________________
динара и 00/100),
- вредност ПДВ-а: ________________________________________ динара

27

-

(словима: ___________________________________________________ _
динара и 00/100),
са ПДВ-ом: _____________________________________________ динара
(словима:
_________________________________________________
динара и 00/100).

за утрошену електричну енергију на високом напону за систем електровуче
износи _______ динара без ПДВ-а за један kWh.
У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови преноса електричне
енергије акцизе, накнаде за подстицај повлашћених произвођача и обрачунатог
ПДВ-а.
Трошкове из става 2. овог члана Купац се обавезује да исплати Продавцу у
складу са чланом 4. и 5. овог Уговора.
У случају да Влада Републике Србије донесе одлуку о промени цена и
осталих накнада наведених у овом члану, Уговорне стране ће сачинити Анекс уз
овај Уговор.
Обрачун, фактурисање и плаћање - састав рачуна
Члан 4.
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који
почиње од 07:00 часова првог календарског дана у месецу и траје до 07:00 часова
првог календарског дана у наредном месецу.
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о
очитавању обрачунских мерних места добијених од стране оператора преносног
система.Обрачунске величине које се користе за фактурисање испоручене активне
електричне енергије су
активна енергија (kWh)
ангажована снага (kWh)
Обрачунске величине које се користе за фактурисање накнаде трошкова
преноса/приступа дефинисане су тарифним ставом оператера преноса.
Обрачунске величине које се користе за фактурисање накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије су фиксне и одређене су по kWh
утрошене активне електричне енергије.
Купац се обавезују да Продавцу исплате обрачунати ПДВ на уговорену цену
за продату електричну енергију из члана 3. трошкове преноса/приступа и
подстицаја повлашћених произвођача електричне енергије као и акцизу.
Продавац издаје Купцу рачуне за испоручену електричну енергију на основу
очитавања мерних места на електроенергетским објектима (ЕВП), које је доставио
оператор преносног система.
Продавац ће достављати Купцу, појединачне рачуне за обрачунски период, путем
поште на адресу
Продавац ће Купцу, уз рачун за обрачунски период, доствити и припадајући
обрачун.
Продавац ће у рачунима из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате
електричне енергије, трошкове услуга преноса/приступа акцизу и накнаду за
подстицај повлашћеним произвођача електричне енергије и обрачунати ПДВ.
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На испостављен рачун Купац може доставити захтев за проверу
(рекламацију) у року од 15 (петнаест) дана од дана добијања рачуна, при чему је су
дужни да неспорни део рачуна плате на начин утврђен чланом 4. овог уговора.
Продавац је дужан да рекламацију реши у року од 8 (осам) дана од дана
пријема. У случају да је рекламација оправдана, Продавац ће извршити
одговарајуће исправке рачуна и доставити га Купцу.
Купац се обавезуе да плаћање изврше уплатом на рачун Продавца у складу
са његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, са позивом на број
рачуна који се плаћа.
Купац ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
Продавац ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу плаћања по испостављеном
рачуну, на дан када на рачун Продавца изврши уплату укупаног износа задужења
по издатом рачуну.
Рок плаћања
Члан 5.
Плаћање се вршити на основу рачуна које издаје Продавац и то у року од 45
дана од дана промета добара односно од дана када оператор преносног система
изврши очитавање испоручене електричне енергије.
Инструмент обезбеђења-гаранција за добро извршење посла
Члан 6.
Продавац се обавезује да на дан потписивања овог Уговора, а најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана потписивања овог Уговора, преда Купцу неопозиву,
безусловну, без права на приговор и наплативу на први позив банкарску гаранцију,
издату од стране своје пословне банке, као гаранцију за добро извршење посла по
овом Уговору, на износ од 5 % вредности из члана 2. овог Уговора са роком
важности 30 дана дужим од трајања овог Уговора.
Купац се обавезује да по измирењу уговорних обавеза Продавцу, у складу са
овим Уговором, најкасније у року од 3 (три) дана од дана измирења обавезе врати
Продавцу гаранцију за добро извршење посла по овом Уговору.
Уколико, током важења овог Уговора, настану околности због којих се
претходно достављени инструменти обезбеђења не могу искористити, Продавац се
обавезује да на писани захтев Купца одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана
достави нову банкарску гаранцију, у форми, садржини и на износ који гарантује
плаћање уговорених обавеза Купца по овом Уговору и роком важења 30 дана дужим
од рока трајања овог Уговора.
Купац се обавезује да 3 (три) дана пре достављања гаранције на наплату о
томе обавести Продавца.
Банкарске гаранције из овог члана потпадају под Једнобразна правила за
гаранције на позив (УРДГ) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.

Неизвршење уговорених обавеза
Члан 7.
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Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом
одредби овог Уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити
другој страни стварну штету и измаклу добит, у складу са законом.
Виша сила
Члан 8.
Прoдaвaц и Купац мoгу бити oслoбoђeни oд oдгoвoрнoсти у случajу вишe
силe.
Пoд пojмoм вишe силe смaтрajу сe спoљни вaнрeдни дoгaђajи кojи нису
пoстojaли у врeмe пoтписивaњa Угoвoрa, кojи су нaстaли мимo вoљe и мoћи
угoвoрних стрaнa, чиje нaступaњe и дejствo угoвoрнe стрaнe нису мoглe спрeчити
мeрaмa и срeдствимa кoja сe мoгу у кoнкрeтнoj ситуaциjи oпрaвдaнo трaжити и
oчeкивaти oд Угoвoрнe стрaнe кoja je пoгoђeнa вишoм силoм.
Кao случajeви вишe силe смaтрajу сe слeдeћи дoгaђajи: рaт и рaтнa дejствa,
пoбунa, мoбилизaциja, штрajк у прeдузeћимa угoвoрeних стрaнa и њихoвих
кooпeрaнaтa, eпидeмиje, пoжaр, eксплoзиje, сaoбрaћajнe и прирoднe кaтaстрoфe,
aкти oргaнa влaсти и оператера перносног система донетих у складу са Правилим
о раду преносног система, а у циљу обезбеђиваања сигурности електроенергетског
система oд утицaja нa извршeњe угoвoрeних oбaвeзa и сви други дoгaђajи и
oкoлнoсти кoje нaдлeжни oргaн признaje и прoглaси кao случajeвe вишe силe.
Зa врeмe трajaњa вишe силe, прaвa и oбaвeзe Угoвoрних стaрнa мируjу и нe
примeњуjу сe сaнкциje зa нeизвршeњe угoвoрeних oбaвeзa o рoку.
Угoвoрнa стрaнa кoja je пoгoђeнa вишoм силoм oбaвeстићe тeлeгрaмoм,
мејлом или фaксoм, другу Угoвoрну стрaну o нaстaнку, врсти и трajaњу вишe силe,
укoликo сe њeнo трajaњe мoжe прeдвидeти. Oвa oбaвeштeњa сe мoрajу писмeнo
пoтврдити. Уoвoрнa стрaнa пoгoђeнa вишoм силoм нa исти нaчин ћe oбaвeстити
другу угoвoрну стрaну o прeстaнку дejствa вишe силe.
Угoвoрнa стрaнa пoгoђeнa вишoм силoм je oбaвeзнa дa дoкaжe нaстaнaк
вишe силe вeрoдoстojним дoкумeнтoм издaтим oд стрaнe нaдлeжних oргaнa,
укoликo тo ниje чињeницa.
У случajу дa дoгaђajи вишe силe eфeктивнo спрeчaвajу угoвoрнe стрaнe дa
извршaвajу свoje oбaвeзe, зa пeриoд дужи oд _________ мeсeци, угoвoрнe стрaнe
ћe спoрaзумнo oдлучити o дaљoj судбини oвoг Угoвoрa. Уколико се Продавац и
Купац не споразумеју о судбини овог Уговора, Уговорна страна код које није
наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду, пошто
о томе писмено (препорученим писмом, телеграмом, мејлом или факсом) обавести
другу Уговорну страну.

Раскид Уговора
Члан 9.
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Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом
о облигационим односима Републике Србије.
Решавање спорова
Члан 10.
Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора или
поводом овог Уговора, укључујући и спорове који се односе на питања њиховог
ваљаног настанка, повреде или престанка, Уговорне стране ће покушати да реше
споразумно, мирним путем, изношењем предлога за покретање поступка мирења
пред Комисијом за мирење, која се састоји од три члана, од којих по једног члана
Комисије именују Уговорне стране, а именовани чланови бирају трећег председника Комисије.
Уколико спор не буде решен мирењем у року од 30 дана након подношења предлога
за покретање поступка мирења или у другом року у којем се Уговорне стране
писменим путем договоре, Уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда
у Београду, који ће дефинитивно решити настали спор уз примену материјалног
права Републике Србије.
Ступање уговора на снагу
Члан 11.
Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу, када кумулативно буду
испуњени следећи услови:
 када га потпишу законски заступници Уговорних страна или од њих
овлашћена лица и
 кад Уговорна страна преда инструмент обезбеђења сагласно члану 6.овог
Уговора.
Уколико Продавац не преда инструмент обезбеђења Уговора у роковима утврђеним
чланом 6. овог Уговора, сматра се да овај Уговор није ни потписан, па ни Продавац
ни Купац немају право да захтевају накнаду трошкова и губитака, наравно, под
условом да је свака Уговорна страна поступала савесно и у доброј намери.
Измене и допуне уговора
Члан 12.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само писменим путем. Биће
пуноважне и обавезиваће за Продавца и Купца само оне измене и допуне које су
сачинили споразумно у писменој форми.
Продавац и Купац су сагласни да се овај уговор може продужити за максимално 4
месеца,у случају да се наредна јавна набавка не изврши у року од годину
дана,рачунато од датума потписивања уговора.

Завршне одредбе
Члан 13.
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На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима Републике Србије и други законски прописи који
регулишу материју која је предмет овог Уговора.
Члан 14.
Накнадни прилози, анекси и протоколи, сачињени после закључења овог Уговора
могу зависно од садржине допуњавати или мењати садржину појединих одредбио
овог Уговора, под условом да су потписани од стране законских заступника
Уговорних страна или од њих овлашћених лица.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених
страна припада по 3 (три) примерка.
КУПАЦ

ПРОДАВАЦ:

Директор

„Инфрасртуктура Железнице
Србије“а.д.
в.д. Генералног директора
др Мирољуб Јевтић

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
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ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Овим техничким условима дефинишу се неопходни захтеви за избор
снабдевача електричном енергијом, са потпуним снабдевањем, за потребе
комерцијалног снабдевања електричне вуче мреже „Инфраструктура
Железнице Србије ад“ за период од 01.10.2018. до 01.10.2019. године.
Преузимање електричне енергије на високом напону 110 kV систем
електро вуче
Ова спецификација покрива потребе у електричној енергији за систем
електро вуче на мрежи „Инфраструктуре Железнице Србије“ а.д. за назначени
период од 01.10.2018. године у 07:00 часова до 01.10.2019. године у 07:00 часова.
Ово су општи захтеви, који представљају само минималне услове у погледу:
начина снабдевања електричном енергијом, квалитета и одговорности за
испоручену електричну енергију, количине електричне енергије, услова и начина
мерења и обрачуна утрошене електричне енергије, места мерења и разграничења
одговорности за испоручену електричну енергију, мера које се предузимају у случају
кратких поремећаја услед хаварија и других непредвиђених ситуација и радова на
одржавању енергетских објеката, мера које се предузимају у случају опште
несташице, ограничења испоруке у циљу постизања рационалне потрошње
електричне енергије, услова, начина и поступака обуставе електричне енергије као
и права актера у датим околностима, начина регулисања међусобних односа актера
у случају да се крајњем купцу не може обуставити испорука електричне енергије,
услова и начина мерења и обрачуна утрошене електричне енергије и начина
међусобног обавештавања.
Општи захтеви су:
1. Начин снабдевања
 испорука и обрачун утрошене електричне енергије са потпуним
снабдевањем.
2. Испорука електричне енергије је:
 гарантована и одређена на основу остварене потрошње током
испоруке Купцу на месту примопредаје и у складу са утврђеним
Правилником о раду преносног система Републике Србије
3. Капацитет испоруке (укупно):

Максимално 32 MW.
4. Рок испоруке: од 01.10.2018. у 07:00 часова до 01.10.2019. у 07:00 часова.
5. Количина електричне енергије (укупно): око 140,4 GWh, према следећем
билансу по месецима:
Година
Месец

X

2018
XI

XII

I

II

III

IV

2019
V

VI

VII

VIII

IX

GWh

11,8

12,3

12,8

12,8

12,3

11,8

11,4

11

10,9

10,9

11

11,4

Σ
140,4

6. Место примопредаје
Унутар електроенергетског система Републике Србије, на следећим
електроенергетским објектима :
Ред.
Бр.

Назив
електроенергетског
објекта

Место предаје
ел. Eнергије

Место мерења

Коеф.
Свођ.

ID мерног места

33
1

ЕВП Бродарево

Трафо поље Т1

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1
ТС Пријепоље – ДВ
Бродарево
Трафо поље 110kV-Т2
ТС Пријепоље – ДВ
Бродарево
Трафо поље 110kV-Т1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т1

Трафо поље 110kV-Т1

1

Трафо поље Т2

Трафо поље 110kV-Т2

1

Трафо поље Т2

2

ЕВП Ђунис

3

ЕВП Грделица

4

ЕВП Инђија

5

ЕВП Јагодина

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ЕВП Косјерић
ЕВП Краљево
ЕВП Марковац
ЕВП Мартинци
ЕВП Младеновац
ЕВП Наумовићево
ЕВП Ниш
ЕВП Нови Сад
ЕВП Прибојска Бања

15

ЕВП Ресник

16

ЕВП Ристовац

17

ЕВП Словац

18

ЕВП Сушица

19

ЕВП Водањ

20

ЕВП Врбас

21

ЕВП Земун

34Z1PRIJE062003G

1

1

34Z1DJUNI22900D

34Z1GRDEL221100W

34Z1INDJI2218004

34Z1JAGOD22080U

34Z1KOSJE221400E

34Z1EKRAL222300G

34Z1MARKO220700L

34Z1MARTI221700K

34Z1MLADN2205001

34Z1NAUMO222100C

34Z1NIS00221000A

34Z1NSAD0222000W

34Z1PBANJ2216008

34Z1RESNI220400E

34Z1RISTO221200J

34Z1SLOVA221300U

34Z1SUSIC221500L

34Z1VODNJ220600R

34Z1VRBAS2219005

34Z1ZEMUN220300R

Уговорене количине електричне енергије ће се испоручивати у складу са
утврђеним Правилником о раду преносног система Републике Србије.
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7.Обрачун трошкова:
 Обрачунски период је на месечном нивоу и започиње у 7:00 часова
првог календарског дана у месецу и траје до 7:00 часова првог
календарског дана у наредном месецу.
 Обрачунске величине, према приспелим месечним извештајима о
очитавању обрачунских мерних места, добијених од стране
оператора преносног система, су:
а) Укупна утрошена електрична енергија (активна и реактивна) која
представља збир измерених вредности на свим мерним местима
преко којих купци преузима електричну енергију за обрачунски
период.
б) Месечна максимална активна снага је збир средње
петнаестоминутне снaге меренe једновремено (заједничка средњa
петнаестоминутнa снсгa) на свим мерним местима преко којих
купци преузима електричну енергију, за обрачунски период).
8.Трошкове за услугу преноса електричне енергије и трошкове накнаде за
подстицај повлашћених произвођача и акцизе на електричну енергију Продавац
ће зарачунавати по прописима Републике Србије, и посебно исказивати на
рачуну.
9.Рачуни за утрошену електричну енергију преузету на високом (110 kV) напону
достављају се на писарницу Купаца Немањина бр. 6, 11000 Београд,
дефинисано у члану 4 уговора.
1.Остали елементи за уговарање дефинисаће се на основу Закона о
облигационим односима.
Овим прихватам да ћу добра која су предмет јавне набавке испоручити у
складу са прописаним техничким условима.
Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица

Образац бр. 7
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
За Набавку
електричне енергије за вучу возова у отвореном поступку
(набавка бр. 33/2018)

Понуђач гарантује да је при састављању понуде за набавку Електричне
енергије,за вучу возова поступао у складу са чланом 26. ЗЈН и Изјављујем под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да понуду за јавну
набавку електричне енергије подносим независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица

Образац бр. 8
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
електричне енергије за вучу возова у отвореном поступку
(набавка бр. 33/2018)

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________ (назив понуђача),
за јавну набавку Електричне енергије за вучу возова, у отвореном поступку,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица

Образац бр. 9а
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ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ
За Набавку
електричне енергије за вучу возова у отвореном поступку
(набавка бр. 33/2018)

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо финансијски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом.

Изјава се односи на Набавку електричне енергије за вучу возова у отвореном
поступку а у смислу члана 76 и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
Републике Србије“ бр. 124/12,14/15и 68/15).

Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица

* Доказ у прилогу.
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Образац бр. 9б

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПЦИТЕТУ
За Набавку
електричне енергије за вучу возова у отвореном поступку
(набавка бр. 32/2018)

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке, електричне енергије за вучу
возова а у смислу члана 76 и 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
Републике Србије“ бр. 124/12,14/15и 68/15).

Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица

* Доказ у прилогу.
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Образац бр. 10
РЕДОСЛЕД СЛАГАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
За Набавку
електричне енергијеу за вучу возова отвореном поступку
(набавка бр. 33/2018)
Образце из документације обавезно сложити по следећем редоследу:

Р.бр.

Документација

Заокружити

ОБРАСЦИ
1

Образац понуде

да

не

2

Подаци о понуђачу у заједничкој понуди

да

не

3

Подаци о подизвођачу

да

не

4

Образац структуре цене

да

не

5

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

да

не

6

да

не

да

не

7

Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла
и Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла
уколико је понуђач на листи понуђача са негативном референцом
Образац трошкова припрема понуде

да

не

8

Изјава о независној понуди

да

не

9

Изјава о поштовању обавеза

да

не

10

Модел Уговора

да

не

Технички услови као саставни део модела Уговора

да

не

6-2

10-1

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
12

Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова

да

не

13

Извод из Регистра понуђача Агенције за привредне регистре или

да

не

13-1

Извод из регистра надлежног органа о регистрацији понуђача

да

не

13-2

Уверење основног суда као извод из казнене евиденције за понуђача

да

не

13-3

Уверење Посебног одељења Вишег суда у Београду за понуђача

да

не

13-4

Уверење полицијске управе МУПа као извод из казнене евиденције за зак.заступника

да

не

13-5

Потврда Привредног суда да понуђачу ни је изречена мера забране обављања делеатности

да

не

13-6

Потврда Прекршајног суда да понуђачу ни је изречена мера забране обављања делеатности

да

не

или Потврда АПР да понуђачу ни је изречена мера забране обављања делатности

да

не

13-7

Потврда Пореске управе Републике Србије

да

не

13-8

Потврда Управе јавних прихода - јединице локалне самоуправе

да

не

или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

да

не

Важећа дозвола-лиценца Агенције за енергетику

да

не

Изјава о финансијском капацитету
Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, или биланс
стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања

да

не

да

не

и Потврда НБС о броју дана неликвидности

да

не

Изјава о пословном капацитету

да

не

Уговори и/или рачуни као доказ изјави о пословном капацитету

да

не

Изјава о Кадровском капацитету на меморандуму

да

не

13-5/14-6-1

13-7/14-8-1
14

ДОДАТНИ УСЛОВИ
15
15-1
15-2
16
16-1
17

