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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОПУНЕ ПОНУДЕ 

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 
У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 35. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗАКОНА 

 
 

Позивате се да доставите допуну Понуде за набавку број 33/2018, понуда  број 18.01-402957/1-
18  од  16.08.2018. године, поднете у отвореном поступку јавне набавке електричне енергије на 
високом напону(110 Kv) за вучу возова. 
 
Обзиром да је у спроведеном отвореном поступку за предметну јавну набавку пристигла једна 
неприхватљива понуда, Наручилац „Инфраструктура железнице Србије“а.д.,Београд, донео је 
Одлуку о обустави поступка, број 4/2018-939-240 од 18.09.2018. године, из разлога што је укупан   
износ Понуде прелазио процењену вредност јавне набавке. 
 
Наручилац је, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (''Службени    
гласник  РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку број 1/2018-3000 од 10.10.2018. године о 
покретању преговарачког поступка са  објављивањем позива за подношење понуда, набавка бр. 
7/2018, с тим да у поступак преговарања позива само понуђача ЈП ЕПС Београд, који је 
учествовао у отвореном поступку за  предметну јавну набавку. 
 
Наручилац, у складу са чланом 35. Закона о јавним набавкама, није мењао конкурсну 
документацију за јавну набавку електричне енергије на високом напону(110 Kv) за вучу возова за 
коју спроводи преговарачки поступак јавне набавке са објављивањем позива за подношење 
понуда. 
 
Имајући у виду изнето, потребно је, да у преговарачком поступку са  објављивањем позива за 
подношење понуда, а у складу са конкурсном документацијом из отвореног поступка јавне 
набавке, допуните Вашу Понуду, бр. 18.01-402957/1-18 од 16.08.2018. године на начин да буде 
прихватљива. 
 
Допуна понуде, припремљена у складу са позивом, подноси се у затвореној коверти са 
назнаком: ''Допуна Понуде, број 18.01-402957/1-18  од 16.08.2018. године за јавну набавку 
бр. 33/2018 – набавке електричне енергије на високом напону(110 Kv) за вучу возова. 
 

mailto:komercijalno.snabdevanje@eps.rszoran.micovic@eps.rs
mailto:komercijalno.snabdevanje@eps.rszoran.micovic@eps.rs


 

 

2 

 

 
Допуна понуде се доставља на адресу„Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор за 
набавке и централна стоваришта, 11000 Београд, Немањина 6, соба 134, главна писарница, 
приземље,непосредно или поштом на назначену адресу.  
 
 Рок за подношење допуне понуда је најкасније до 16.10. 2018. године, до 12 часова. 
 

Јавно отварање допуне Понуде је  заказано за 16.10.2018. године, са почетком у 12 часова и 30 
минута, с тим да ће се истог дана, непосредно након отварања, допуне Понуде, спровести 
поступак преговарања. 

Пре почетка отварања допуне Понуде, представници Понуђача који присуствују отварању, 
предају Комисији за јавну набавку овлашћења за преговарање.Понуђач може истим 
овлашћењем одредити представника, како за присуствовање поступку отварања допуне Понуде, 
тако и за учешће у преговарању. 
О отварању допуне понуде водиће се записник.  
 
      Предмет преговарања:  
     Предмет преговарања је цене електричне енергије. 
 
Имајући у виду врсту поступка који се спроводи, сходно Закону о јавним набавкама, понуђена 
цена електричне енергије у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене висине цене 
у отвореном поступку. 
  
 O току преговарања водиће се записник.  
 
Начин преговарања: Након прегледа допуне Понуде, Комисија Наручиоца ће позвати 
овлашћеног представника Понуђача да се писмено изјасни и додатно побољша  допуну  Понуде 
на начин да буде прихватљива за Наручиоца. 
 
По завршеном преговарању, Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену допуне 
Понуде и складу са критеријумом за оцену понуда из конкурсне документације сачинити 
извештај. 
Одлуку у вези ове јавне набавке Наручилац ће донети у оквирном року од 25 дана од дана јавног 
отварања допуна Понуде и спроведеног поступка преговарања. 
 
  Прилог: 
-  Образац понуде  
-  Образац структуре цене 
 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Образац бр. 1 
Датум:  ___________________ 
Допуна Понуде 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. 2 

Понуђач:___________________________________________ 
Датум:  ___________________ 
Допуна Понуде бр.________________  
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
За набавку  

 
електричне енергије за вучу возова, у отвореном поступку  

(набавка бр. 33/2018) 

Р. 
бр. 

Предмет јавне набавке 
Јед. 
мер

е 

Количина 
(процењено) 

Јединична 
цена 

Укупна 
цена 

1. 

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

kWh 140.400.000   

   Укупнодинара без ПДВ-а:  

   Вредност ПДВ-а:  

   
Укупно динара са ПДВ-

ом: 
 

 
 
 

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 
 
 
 
 
 


