ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Електрична енергија за јавну расвету
ЈН бр.23/2019
404-23-441/2019-IIIı
Конкурсна документација има 36 стране
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Контакт особе по овом позиву су:
Понуде морају бити примљене од
стране наручиоца дo 24.04.2019.
године до 12:00 часова, на адреси:
Јавно отварање понуда обавиће се
24.04.2019. год. у 12:30 часова на
адреси:
Телефон:

Слађана Томићевић
Град Лозница – Градска управа, ул.
Карађорђева број 2, 15300 Лозница
Град Лозница – Градска управа, ул.
Карађорђева број 2, Лозница
015/879-258

Факс:

015/882-921
stomicevic@loznica.rs

E-mail:

Март 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.404-23441/2019-IIIı од 25.03.2019. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.
404-23-441/2019-IIIı-2 од 25.03.2019. год. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
за јавну расвету
ЈН ОП бр. 23/2019
Конкурсна документација садржи:
1. Општи подаци о јавној набавци;
1.1. Подаци о предмету јавне набавке;
2. Врста , техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова и услуга,
начин спровођења контроле
3. Техничка документација и планови – Подаци о мерним местима
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. ЗЈН и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
5. Критеријум за доделу уговора
6. Обрасци који чине саставни део понуде
6.1. Изјава о упису у регистар понуђача
6.2. Изјава понуђача о поштовању обавеза
6.3. Изјава понуђача о независној понуди
6.4. Изјава понуђача да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације
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6.5. Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара
6.6. Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења
6.7. Изјава понуђача о јавној доступности тражених података
6.8. Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
6.9. Образац понуде;
6.10. Образац структуре цене;
6.11. Образац трошкова припреме понуде;
7. Модел уговора
8. Упутство понуђачима како да сачине понуду;
Укупан број страна:36

Позив за подношење понуда
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца
Назив наручиоца:
Град Лозница – Градска управа
Адреса: 15300 Лозница, ул.Карађорђева 2
ПИБ 101196408 Матични број 07169981
Контакт: Слађана Томићевић
Тел:015/879-263 email stomicevic@loznica.rs
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: Добра – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000– електрична енергија
Од Понуђача се очекује да је упознат са законом, прописима, стандардима и техничким
условима који важе у Републици Србији.
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних
набавки и на Порталу службених гласила Републике Србије.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Рок и начин подношења понуда
Понуде се подносе на адресу: Град Лозница –Градска управа, 15300 Лозница,
ул.Карађорђева бр.2, до 24.04.2019. године, до 12,00 часова.
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији, са
назнаком :„Понуда – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету, ЈН бр. 23/2019 -НЕ
ОТВАРАТИ“.
Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и
факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року
одређеном за подношење понуда.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
5. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 24.04.2019. године у 12,30 часова часова, у
радним просторијама Градске управе, 15300 Лозница, ул.Карађорђева бр.2
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача,
дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
6. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 20 (двадесет) дана од дана
јавног отварања понуда.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 Предмет јавне набавке су добра – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000– електрична енергија
Од Понуђача се очекује да је упознат са законом, прописима, стандардима и техничким
условима који важе у Републици Србији.
Место испоруке добара: територијa града Лозница
Период вршења испоруке: 12 месеци, односно до утрошка финансијског износа на који
се закључи уговор.
1.2 Набавка није обликована по партијама.
2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста добара
Електрична енергија за јавну расвету (закључење уговора о потпуном снабдевању).
2. Техничке карактеристике
У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије и Изменама и
допунама Правила (Служ.Гласник РС бр.120/2012, измене, септембар 2014.)
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње
Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.
3. Квалитет испоруке
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (Сл.
Гласник РС бр. 79/14), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл. Гласник РС бр. 63/2013).
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4. Количина и опис добара
Количине електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца
на местима примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке изражен у kWh:
- Јануар:
850.000
- Фебруар:
650.000
- Март:
650.000
- Април:
600.000
- Мај:
550.000
- Јун:
550.000
- Јул:
500.000
- Август:
600.000
- Септембар:
600.000
- Октобар:
800.000
- Новембар:
800.000
- Децембар:
850.000
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје
Наручиоцу.
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У складу са одредбама докумената из тачке 3. овог поглавља конкурсне документације.
6. Рок испоруке добара
Испорука електричне енергије планира се за период од 12 месеци од дана закључења
уговора, од 00:00 h до 24:00 h.
7. Место испоруке
Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у систему јавног
осветљења и широке потрошње, наведена у делу 3. Техничка документација,планови предмер радова – подаци о мерним местима за испоручену електричну енергију.
3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПЛАНОВИ - ПРЕДМЕР РАДОВА
ПОДАЦИ О МЕРНИМ МЕСТИМА ЗА ИСПОРУЧЕНУ
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ
(местима примопредаје испоручене електричне eнергије)
Р.Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ШИФРА
0825277630
0825277646
0825277672
0825277688
0825277693
0825277735
0825277777
0825279884
0825279890
0825279905
0825279952
0825280000
0825280020

НАЗИВ МЕРНОГ МЕСТА
У р. ТС „Чокешина“
У.р. ТС „Центар“
У.р. ТС „Дринска“
У.р. ТС „Дринска“
У.р. ТС „Надвожњак“
У.р. ТС „Стара циглана“
У.р. ТС „Житоратар“
У.р. ТС „Сензал“
У.р. ТС „Робна кућа“
У.р. ТС „Центар“
У.р. ТС „Стара“
У.р. ТС „В.Лешница“
У.р. ТС „Мачковац“

АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА
Н.Село
Н. Село- Дринска
Н.Село-Дринска
Н.Село
Н.Село-М.Тита
Краља Петра, В. Лешница
В.Лешница
С.Орловића, В. Лешница
26 септембра, В. Лешница
26 септембра, В.Лешница
В.Благојевић, В. Лешница
26 септембра, В.Лешница
В. Лешница
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

0825280036
0825280057
0825280062
0825280078
0825280083
0825287031
0825287047
0825287052
0825287068
0825287073
0825287089
0825287094
0825287100
0825287115
0825287120
0825287136
0825287141
0825287157
0825287162
0825287183
0825287199
0825287204
0825287210
0825287225
0825287230
0825287246
0825287251
0825287267
0825287272
0825287288
0825287293
0825289353
0825289369
0825289374
0825289380
0825289395
0825289400
0825289416
0825289421
0825289437
0825289442
0825289458
0825289463
0825289479
0825289484
0825289490
0825289505
0825289510
0825289531
0825289547
0825289552
0825289568
0825289573

У.р. ТС „Постојевићи“
У.р. ТС „Сипуља“
У.р. ТС „Клење“
У.р. ТС „Лукс“
У.р. ПТС „Брод“
У.р. ТС „90“
У.р. ТС „Пр.занатско“
У.р. ТС „Колонија“
У.р. ТС „М. Пијаде“
У.р. ТС „Београдска“
У.р. ТС „Музичка школа“
У.р. ТС „Дринска 1“
У.р. ТС „Дринска 2“
У.р. ТС “Дринска 3“
У.р. ТС „Ђунића пут“
У.р. ТС „Стефановића пут“
У.р. ТС „Стефановића пут 2“
У.р. ТС „Стеф.пут 3“
У.р. ТС „Гучево“
У.р. ТС „Воћар“
У.р. ТС „Гробљанска“
У.р. ТС „Гробљанска 2“
У.р. ТС „Гробљанска“
У.р. ТС „Јошњак“
У.р. ТС „Везионица“
У.р. ТС „Кидричева“
У.р. ТС „Кидричева“
У.р. ТС „Милинковача“
У.р. ТС „Крајишници“
У.р. ТС „Крајишници“
У.р. ТС „Вулићи“
У.р. ТС „Кличевац“
У.р. ТС „Мајора Јаше“
У.р. ТС „Башчелуци“
У.р. ТС „Башчелуци“
У.р. ТС „Тошићи“
У.р.ТС „Вилзонова“
У.р.ТС „Општински суд“
У.р.ТС „Црква“
У.р.ТС „Иванићградска“
У.р.ТС „Поенкарева“
У.р.ТС „Штира“
У.р.ТС „Штира“
У.р.ТС „Штира“
У.р.ТС „Ел. предузеће“
У.р.ТС „В. Зечевића“
У.р.ТС „З.пијаца“
У.р.ТС „Обданиште“
У.р.ТС „Доња плоча“
У.р.ТС „Вулића башта“
У.р.ТС „Шуловача“
У.р.ТС „Б.Милосава“
У.р.ТС „Горња плоча“

В.Зечевића, В. Лешница
В.Зечевића, В. Лешница
В.Лешница
Клостарска, В.Лешница
В. Лешница
Г. Јакшића, Лозница
Г. Јакшића, Лозница
Св.Саве, Лозница
Лозница
Б.Радичевића, Лозница
Д.Обрадовића, Лозница
Дринска, Лозница
Глишића пут, Лозница
Глишића пут, Лозница
Ђунића пут, Лозница
Стефановића пут, Лозница
Л.поље, Лозница
Стеф.пут, Лозница
Л. поље, Лозница
Стеф. пут, Лозница
Гробљанска, Лозница
Л.поље, Лозница
Гробљанска, Лозница
Јошњак, Лозница
Јошњак, Лозница
Кидричева, Лозница
Кидричева,Лозница
Подр.партизана, Лозница
Крајишници
Крајишници
Гробљанска, Лозница
Кличевац, Гучевска, Лозн.
М.Јаше, Лозница
Башчелуци
Рогоњин споменик, Лозн
Башчелуци
Вилзонова,Лозница
И.Л.Рибара,Лозница
Ј.Веселиновића,Лозница
Трешњичка,Лозница
Поенкарева,Лозница
К.Петра,Лозница
К.Петра,Лозница
К.Петра,Лозница
Трг Ј.Цвијића,Лозница
В.Зечевића к1, Лозница
В.Благојевић, Лозница
Партизанска, Лозница
Д.плоча, Лозница
В.башта, Лозница
Л.Ђурића, Лозница
Б.Милосава, Лозница
Г.плоча, Лозница
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

0825289589
0825289594
0825289600
0825289615
0825289620
0825289636
0825289641
0825289657
0825289662
0825289678
0825289683
0825289699
0825289704
0825289710
0825289725
0825289730
0825289746
0825289751
0825289767
0825289772

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

0825289788
0825289793
0825289809
0825289814
0825289820
0825289835
0825289840
0825289856
0825289861
0825289877
0825289882
0825289898
0825289903
0825289919
0825289924
0825289930
0825289945
0825289950
0825289966
0825289971
0825289987
0825289992
0825290008
0825290013
0825290029
0825290034
0825290040
0825290055
0825290060
0825290076
0825290081
0825290097

У.р.ТС „Партизанска“
У.р.ТС „Градска кафана“
У.р.ТС „Беобанка“
У.Р.ТС „К-3“
У.р.ТС „М.Поцерца“
У.р.ПТС „Милинковача“
У.р.ТС „Владића брдо“
У.р.ТС „Владића брдо“
У.р.ТС „Лекића пут“
У.р.ТС „Рупаче“
У.р.ТС „Рупаче“
У.р.ТС „Рупаче“
У.р.ТС „Бело поље“
У.р.ТС „Лађенице“
У.р.ТС „Орловачки пут“
У.р.ТС „Орловачки пут“
У.р.ТС „Криви мост“
У.р.ТС „Школа“
У.р.ТС „Дом“
У.р.ТС „Л.шор“ Ж
ТП
У.р.ТС „Козјак“
У.р.ТС „Дом“
У.р.ТС „Гробљанска“
У.р.ТС „Козјак базен“
У.р.ТС „Школа“
У.р ТС „Брдо бозици“
У.р.ТС „Увале“
У.р.ТС „Иверачки пут“
У.р.ТС „Центар- Г. Добрић“
У.р.ТС „Доњи Добрић“
У.р.ТС „Јошева“
У.р.ТС „Каменица“
У.р.ТС „Центар“
У.р.ТС „Јелав“
У.р.ТС „Јелав 3 ТС 10/04“
У.р.ТС „Скулић Ада „
У.р. ТС „Јелав 4“
У.р. ТС „Јелав VI“
У.р. ТС „Трифуновићи“
У.р. ТС „Воћњак“
У.р. ТС „Дом“
У.р. ТС МБТС 1
У.р. ТС „Зајача“
У.р. СТС „Ђукановићи“
У.р. ТС „Сабориште“
У.р. ТС „Матићи“
У.р. ТС „Добриловићи“
У.р. ТС „Драгићевићи“
У.р. ТС „Дуги Точак“
У.р. ТС „Ивановићи“
У.р. ТС „Шаиновац“
У.р. ТС „Радинковача“

Партизанска, Лозница
Трг вука караџића, Лозн
В.Благојевић, Лозница
Лозница
М.Поцерца, Лозница
В.брдо, Лозница
В.брдо, Лозница
Прешернова, Лозница
Шабачки пут, Лозница
Шабачки пут, Лозница
Рупаче, Лозница
Радуловачки пут, Лозница
Радуловачки пут, Лозница
Л.поље, Лозница
Л.поље, Лозница
Руњани
Код Биљане, Лозница
Л.шор
Л.шор
Л.шор
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Ј.Лешница
Ј.Лешница
Ј.Лешница
Г.Добрић
Г.Добрић
Г.Добрић
Јошева
Јошева-Каменица
Стража
Јелав
Јелав-код гробља
Јелав
Јелав- код Јадра
Јелав
Штира 15300 Лозница
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Зајача
Зајача
Тршић
Тршић
Тршић
Тршић
Тршић
Тршић
Коренита
Коренита
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

0825290102
0825290118
0825290123
0825290139
0825290144
0825290150
0825290165
0825290170
0825290186
0825292293
0825292309
0825292314
0825292320
0825292335
0825292340
0825292356
0825292361
0825292377
0825292382
0825292398
0825292403
0825292419
0825292424
0825292430

У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.
У.р.

ТС „Школа“
ТС „Терзићи“
ТС „Пајићи“
ТС „Троноша“
ТС „Липовача“
ТС „Г.Недељице“
ТС „Лазићи“
ТС „Сакићи“
ТС „Глина“
ТС „Брезјак“
ТС „Д.Недељице“
ТС „Крст“
ТС „Радници“
ТС „Брадић 1“
ТС „Брадић 2“
ТС „Приљеви 2“
ТС „Брадић Ћитлук“
ТС „Руњани“
ТС „Ђукановићи“
ТС „Попово“
ТС „Бојићи“
ТС „Бузмановићи“
ТС „Зебићи“
ТС „Жеравија“

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

0825292445
0825292450
0825292466
0825292471
0825292487
0825292492
0825292508
0825292513
0825292665
0825292670
0825292686
0825292691
0825292707
0825292712
0825292728
0825292733
0825292749
0825292754
0825292760
0825292775
0825292780
0825292796
0825292801
0825292817
0825292822
0825292838
0825292843
0825311349

У.р. ТС „Техничар“
У.р. ТС „Штира“
У.р. ТС „Градилиште“
У.р. СТС „Дом“
У.р. СТС „ДВП“
У.р. ТС „Градилиште 2“
У.р. ТС „Мост на Дрини“
У.р. ТС „Навоз“
У.р. ТС „Лу“
У.р. ТС „Трешањ“
У.р. ТС „Панићи“
У.р. ТС „Зећњак“
У.р. ТС „Вулића Башта“
У.р. ТС „Ићина мала“
У.р. ТС „Касарна ЈНА“
У.р. ТС „Јањино имање“
У.р. ТС „Пајкино имање“
У.р. ТС „Грбића мала“
У.р. ТС „Приљеви“
Семафори- (7. јули/ Ф.Кљај)
Семафори- ( 7.јули/ Л.Стев)
Семафори- (М.Пијаде)
Семафори-(7јули/Б.Лењина)
Семафори- ( 7. јули/ С.Пене)
Семафори-( 7. јули/Кидрич.)
Семафори- (7. јули/ Град.)
У.р. ТС „Шљункара“
У.р. ТС „Пољацка Мала“

Коренита
Коренита
Коренита
Троноша
Коренита
Г.Недељице
Г.Недељице
Брезјак
Брезјак
Брезјак
Д.Недељиће
Тршић
Грнчара
Брадић
Брадић
Липница
Брадић
Руњани
Игралиште 15300 Лозница
Руњани
Руњани
Руњани
Руњани
Раскрсница 15300
Лозница
Остојић Маја Ла
Воћњак
Грдилиште
Трбушница
Трбушница
Градилиште
Грдилиште
Б.Ковиљача
Ратарска, Лозница
Трешањска, Лозница
Клупци
Пијаца, Лозница
Клупци
Клупци
Клупци
Клупци
Клупци
27 марта, Лозница
Липница
Лозница
Лозница
Лозница
Лозница
Лозница
Лозница
Лозница
Градилиште
Брњац-Пољачка мала бб
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171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

0825311354
0825311485
0825312625
0825316022
0825318407
0825318978
0825327108
0825329310
0825329860
0825333363
0825333390
0825333405
0825333426
0825333431
0825333541
0825333599
0825333610
0825333625
0825333830
0825334718
0825334723
0825334739
0825335664
0825335685
0825335690
0825335711
0825335732
0825335753
0825335769
0825335774
0825335837
0825335884
0825336170
0825336757
0825337530
0825337546
0825337551
0825337567
0825337572
0825339742
0825340292
0825342310
0825345683
0825345751
0825359581
0825359597
0825365040
0825365119
0825388755
0825388891
0825391449
0825391460
0825402666

У.р. ТС “ Г.Драгинац“
У.р. ТС „В.Село-Дом- В.“
У.р. ТС „Увале 1-Ј“
У.р. ТС „Елинг“
У.р. ТС „Г.Плоча“
У.р. ТС „Николића Мала“
У.р. ТС „Липница 1“
У.р. ТС „Кикановићи“
У.р. ТС „Текериш“
У.р. ТС „Брњац“
У.р. ТС „Велико Село“
У.р. ТС „Ђурђевићи“
У.р. ТС „Јаребице“
У.р. ТС „Липовац“
У.р. ТС „Драгинац“
У.р. ТС „Гај“
У.р. ТС „Васићи“
У.р.ТС „Зидана“
У.р.ТС „Пантелићи“
У.р.ТС „Велком, шабачки“
У.р.ТС „Лагатор“
У.р.ТС „Баир, Тршић“
У.р.ТС „Горња мала“
У.р.ТС „Слатина“
У.р.ТС „Карлаган“
У.р.ТС „Зидана“
У.р.ТС „Шурице“
У.р.ТС „Филиповић“
У.р.ТС „Бања Бадања“
У.р.ТС „Доња Бадања“
У.р.ТС „Г. Бадања“
У.р.ТС „Кривајица“
У.р.ТС „Јадарац“
У.р.ТС „Доња мала“
У.р.ТС „Споменик“
У.р.ТС „Јошева“
У.р.ТС „Коренита средња“
У.р.ТС „Коренита гнила“
У.р.ТС „Ћосића мост“
У.р.ТС „Видића мала“
У.р.ТС „Жеравија раскрс.“
У.р.ТС „Б.Бадања“
У.р.ТС „Владића брдо“
У.р.ТС „Липовац“
У.р.ТС „Гробљанска“
У.р.ТС „Васиљевићи“
У.р.ТС „Милина 2“
У.р.ТС „Таложница“
Град јп за упр.грађ.земљ.
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп за упр.грађ.земљ
У.р.ТС “Кковачевац“

Драгинац ББ
В.Село-Код дома ББ
Ј.Лешница
Л.Шор
Г.Плоча
Брњац-Николића Мала
Липница
Радуловачки пут
Текериш
Брњац
В.Село
В.Село
Јаребице
Јаребице
Драгинац
Ступница
Ступница
Ступница
Јошева-Каменица
Шабачки пут, Лозница
В.путника, Лозница
Тршић ка Баиру
Слатина
Слатина
Цикоте
Цикоте
Шурице
Филиповићи
Бања бадања
Д.Бадања
Г.Бадања
Кривајица,Будимир мала
Л.Шор
Јаребице
Трбушница-Гучево
Јошева-Каменица
Коренита
Коренита
Д. Добрић
Јелав
Руњани, Жеравија
Б. Бадања
П. Комарчевића, Л.поље
Јаребице
Л.шор- Гробљанска
Руњани
Милина
Трбушница- Петог пука
Рибарице
Г. Бадања
Јаребице-Чугур мала
Јаребице-Лазића раскр.
Л.поље
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

0825406037
0825406042
0825406058
0825406147
0825406152
0825406807
0825408977
0825412376
0825415822
0825422730
0825424214
0825424387
0825424649
0825424984
0825439357
0825439399
0825443065
0825443196
0825460097
0825460123
0825460165
0825460170
0825460186
0825463130
0825463790
0825464437
0825465630
0825465844
0825466413
0825466440
0825466586
0825467459
0825471900
0825471916
0825471921
0825476825
0825480994
0825482180
0825483602
0825483618
0825499980
0825502946
0825506495
0825508665
0825509585
0825510292
0825510774
0825511558
0825517680
0825523401
0825529508
0825537231
0825553861

У.р.ТС „Д.Добрић“
У.р.ТС „Брезик-Клупци“
У.р.ТС „Тадићи“
У.р.ТС „Нова зел.пијаца“
У.р.ТС „Васићи Л.шор“
Град јп за упр.грађ.земљ
У.р.ТС „Стража 1“
У.р.ТС „Недељковићи“
У.р.ТС „Руњани“
Град јп за упр.грађ.земљ
У.р.ТС „Д.Бадања“
У.р.ТС „Јеринићи“
У.р.ТС „Раковица“
У.р.ТС „Тодоровићи“
У.р.ТС „Манастир“
У.р.ТС „Јавни тоалет“
У.р.ТС „Г. Борина“
У.р.ТС „Јавни тоалет“
У.р.ТС „В.Село Секулићи“
У.р.ТС „Липница-центар“
У.р.ТС „Доњевац 2“
У.р.ТС „Радинковача 2“
У.р.ТС „Радинковача 3“
У.р.ТС „Обрежје 2“
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп за упр.грађ.земљ
У.р.ТС „Пасковац“
У.р.ТС „Б.Бадања-митр.“
Град јп за упр.грађ киоск
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп у.р.јарцан
Град јавна расвета „Дубровац“
У.р.ТС „Цикоте“
У.р.ТС „Кривајица 2“
У.р.ТС „Кривајица 1“
Град јп(ул.рас.коз.јеротића м.
У.р.СТС „Шурице“
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп за упр.грађ.земљ
У.р.ТС „Текериш“
У.р.ТС „Европа“
У.р.ТС „Текериш, М.Помијача“
Град јп за упр.грађ.з.сим.брд.
У.р.ТС „В.Село,Рашевићи“
Град јп за упр.грађ.з.клупци
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп за упр.грађ.земљ
Град јп за упр.грађ.земљ

Д.Добрић
Брезик,Клупци
Трбушница-П.бораца
Нова з.пијаца, Лозница
Л.шор
Трбосиље -Баир
Стража-Гробљанска
Чокешина-Недељковићи
Руњани--Мијаиловићи
Сипуља-Нинковићи
Б.Бадања-Д.мала
Јеринића пут,Клупци
Цикоте-Раковица
Брњац
Чокешина-код манастира
Трг Вука Караџића,Лозн
Г.Борина
Трг Вука Караџића,Лозн
В.Село
Липница
Л.шор
Коренита,Радинковача
Коренита-Радинковача
Козјак-Обрежје
Ј.Цвијића,Лозница
Липница-Бркића мала
Пасковац
Д.Бадања
Босанска,Лозница
Милина
Заобилазни пут, Л. поље
Г.Бадања
Цикоте, Раковица
Кривајица -Д.мала
Кривајица-Д.мала
Козјак,Јеротића мала
Шурице
Трбушница-Гучево
Хајдук Станка, В.Лешница
Видојевачка, В.Лешница
В.Село
Чокешина,на улазу
Чокешина, Радинковац
Ступница-Брђани
Текериш-Милојевићи
М.Бурсаћ, Лозница
Текериш
Симино брдо
В.село-Рашевића мала
Ратарска,Клупци
М.Радуловића, Клупци
Г.Бадања, Југовићи
Болничка, Лозница
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277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

0825570618
0825570626
0825570634
0825579283
0825579313
0825587537
0825590473
0825976525
0825976541
0825976568
0825976509
0825976320
0825976339
0825976363
0825976371
0825976401
0825976436
0825976452
0825976479
0825976487
0825976495
0825976517
5069034880
5068518000
5068518026
5068518042
5069298844
5069298879
5069298909
5069298925
5069644580
5069644645
5069644661
5069644483
5069644092
5069644335
5069644394
5069644440
0825292529
0825292534
0825292540
0825292555
2825292560
0825292576
0825292581
0825292597
0825292602
0825292618
0825292623
0825292639
0825292650
0825334702
0825337478

Град јп за упр.грађ.земљ
Јелав-Видићи
Град јп за упр.грађ.земљ
Јелав-центар
Град јп за упр.грађ.земљ
Јелав-Циганлија
Град јп за упр.грађ.земљ
Стража-Искићи
Град јп за упр.грађ.земљ
Стража-центар
Град јп за упр.грађ.земљ
Тршић, Драгићевићи
Град јп за упр.грађ.земљ
Коренита-Шаиновац
„Липница“
Мартиновићи
„Рибарица“
Поље
„Пасковац“
Будимлија
„Лешница“
Жичко поље
„Шурице“
Шурице 3
„Грнчара“
Раднићи 2
„Липница-Костића мала“
Костићи 2
„Л.Шор- В.Благојевић“
Ђурићи
„Лозница- В.Броњевског“
В.Броњевског
„Пасковац-Јасење“
Јасење
„Јаребице-Мартиновска мала“
Мартиновићи 2
„Драгинац-Воћњак“
Драгинац Воћњак
„Симино Брдо“
Симино Брдо
„Д.Бадања-Г.Мала“
Гајићи
„Д.Бадања-Кик насеље“
Кик, Б.Бадања
ЕД Ло
Пасковац , Бојанићи
јавна расвета
ЕД Ло Воћњак, Воћњак-Горња мала јавна расвета
ЕД Ло
Трбосиље, Трбосиље-поље
јавна расвета
ЕД Ло Трбосиље, Трбосиље-греда
јавна расвета
ЕД Ло
Пасковац-код гробља
јавна расвета
ЕД Ло
Стража- код игралишта
јавна расвета
ЕД Ло
Л.Шор- Веселиновићи
јавна расвета
ЕД Ло
Стража- Гробљанска бб
јавна расвета
ЕД Лозница
Јошева-Каменица
јавна расвета
ЕД Лозница
Ј.Лешница-Бајићи
јавна расвета
ЕД Лозница
Чокешина код млина
јавна расвета
ЕД Лозница
Воћњак-стара школа
јавна расвета
ЕД Лозница
Трбушница-Главица
јавна расвета
ЕД Лозница
Лозница –Реп.Српске шепачки пут јавна расвета
ЕД Лозница
Трбушница-Којићи
јавна расвета
ЕД Лозница
Воћњак- код гробља
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
ОДС Лозница Бања Ковиљача
јавна расвета
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330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

0825484700
0825484716
0825685172
0825527249
5070846928
5070848556
5070848530
5070848513
5070848475
5070847037
5070847010
5070846995
5070846944
5073324264
5073324205
2073324167

ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница

346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

5073324132
5073324566
5073324183
5073324248
5073324329
5073324540
5073324590
5073324280
5069676814
5081838307
5081838277
5081838200
5081838145

ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница
ОДС Лозница

Бања Ковиљача
Бања Ковиљача
Бања Ковиљача
Бања Ковиљача
Брезјак
Милина
Горњи Добрић
Горњи Добрић
Горњи Добрић
Лешница
Плоча
Руњани
Доње Недељице

Доње Недељице –„Вујићи“
Ј. Лешница -Задруга
Доње Недељице –
„Јаковљевићи“
Ј. Лешница –„Лукићи“
В. Лешница -Жичко Поље
Јошева +Каменица- Јошева 4
Клупци – Панићи 2
Ј.Лешница –„Саватићи“
Ј. Лешница -„Аврамовићи“
Козјак - Обрежје
J. Лешница- Ливадице 2
Шепак 1-индустријска зона
Б.Ковиљача-Камп
Коренита - Тешићи
Тршић - Мајсторовићи
Брезјак – Брезјак 4

јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
јавна расвета
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4.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. ЗЈН и упутство како
се доказује испуњеност тих услова
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају:

1. Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл.26 и 75. Закона,
2. Додатне услове постављене од стране наручиоца у складу са чл. 76. Закона, и о томе
доставе доказе у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним фотокопијама а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих докумената, у року који не може бити краћи од 5 (пет) дана.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним
набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова из члана 75. Закона, чл.75. Закона ,став 1. тачке од 1)-3), довољно је да достави
изјаву о упису у регистар понуђача.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности
тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона,
које понуђач мора доказати:
1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре:
- извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица;
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду;
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника понуђача.
Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда тј. морају бити
издате после 18.02.2018. године.
3)Услов: 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;
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне пореске администрације да је
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измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврде надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације;
Уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда тј. морају бити
издате после 18.02.2018. године.
4) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
Доказ:Важећа дозвола (лиценца) за обављање енергетске делатности - Снабдевање
електричном енергијом, издата од стране Агенције за енергетику Републике Србије
Напомена:Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним
набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова из чл.75. Закона ,став 1. тачке од 1)-3) довољно је да достави изјаву о упису у
регистар понуђача.
Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-3) - Изјава о упису у регистар понуђача
4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 76. Закона,
које понуђач мора доказати:
Услов: Да понуђач докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно претходни стечајни поступак.
Доказ: Изјава понуђача да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације

5.

Критеријум за доделу уговора

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац
ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача
који је остварио већи укупни промет у претходној години , а што ће се утврдити на основу
података доступних на сајту Агенције за привредне регистре.
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6.

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
6.1 Изјава о упису у регистар понуђача

За јавну набавку добара –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету

ЈНброј 23 /2019

_____________________________________________________
Назив понуђача

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012,14/ 2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да сам понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним
набавкама (________________________________________________) те да нисам дужан
да приликом подношења понуде доказујем испуњеност обавезних услова из члана
75.Закона, став 1. тачке 1)-3).

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________
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6.2 Изјава понуђача о поштовању обавеза

За јавну набавку добара –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету

ЈНВВ број 23/2019

_____________________________________________________
Назив понуђача

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012,14/ 2015 и 68/2015.), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________
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6.3 Изјава понуђача о независној понуди

За јавну набавку добара –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету

ЈН број 23/2019

_____________________________________________________
Назив понуђача

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/2012,14/ 2015 и 68/2015.), чланом 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС“, број 86/15), под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________
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6.4 Изјава понуђача да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно предходни стечајни поступак.

За јавну набавку добара –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету

ЈН број 23/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача

У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012,14/ 2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да сам понуђач над којим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
предходни стечајни поступак.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________
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6.5 Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара
За јавну набавку добара –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету

ЈН број 23/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу
уколико ми буде додељен уговор за предметну јавну набавку, вршити испоруку
предметних добара у складу са захтеваним и понуђеним квалитетом.

У __________________________
Дана:____________2019. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________
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6.6 Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења
За јавну набавку добара –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету

ЈН број 23/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача
Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као
најповољнија, доставим следећа средства финансијског обезбеђења:
1) Приликом потписивања уговора
Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са
овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом „без протеста“
и „по виђењу“ као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Сагласан сам да у случају не извршавања уговорних обавеза у роковима и на начин
предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

Овлашћење за попуну меница је потписано и оверено, сагласно Закону о платном
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и
111/09- др. Закон и 31/11)
Менице су регистроване у НБС.

У __________________________
Дана:____________2019. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________
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6.7 Изјава понуђача о јавној доступности тражених података
За јавну набавку добара –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету

ЈН број 23/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
су подаци које сте тражили доступни на интернет страници надлежних органа:

_доказ(податак)

надлежни орган

интернет страница

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

У __________________________
Дана:____________2019. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________
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6. 8 Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

За јавну набавку добара –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету

ЈН број 23/2019
___________________________________________________
Назив понуђача
Бр. прилога

ПРИЛОГ БР. 1

ПРИЛОГ БР. 2

ПРИЛОГ БР. 3

ПРИЛОГ БР. 4

Образац 6.1

Образац 6.2

Образац 6.3

Образац 6.4

Документ
Докази за обавезне услове за учешће у поступку у
складу са чланом 75. и 26. Закона
Извод из регистра АПР-а, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
- Извод из казнене евиденције основног суда на
чијем је подручју седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка
страног правног лица;
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења
(за организовани криминал) Вишег суда у Београду;
Уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског заступника понуђача.
Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
Уверење
надлежне
локалне
пореске
администрације да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
Важећа дозвола (лиценца) за обављање енергетске
делатности - Снабдевање електричном енергијом,
издата од стране Агенције за енергетику Републике
Србије
Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-3) Изјава о упису у регистар понуђача.
Изјава понуђача о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне
средине и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.
Изјава понуђача о независној понуди
Докази за додатне услове за учешће у поступку у
складу са чланом 76. Закона
- Изјава понуђача да над њим није покренут
поступак стечаја или ликвидације

У __________________________
Дана:____________2019. године

Приложено

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________
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6.9 Образац понуде
ПОНУДА бр. ______ од ___.___. 2019. године за испоруку

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ за јавну расвету
ЈН 23/2019
ПОНУЂАЧ
Телефон, факс:
Назив:
Седиште:
Назив банке и број текућег рачуна:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Шифра делатности:
Презиме и име овлашћеног лица:
1.Нудимо да извршимо испоруку ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ за јавну расвету
за потребе Града Лознице, у отвореном поступку јавне набавке, ЈНВВ бр. 14/2018 у
целини, под условима датим у позиву за достављање понуде и конкурсној документацији.
Назив производа
Електрична енергија
(јединствена тарифа)

ј. м. Проц.кол. у кWh
кWh

8.000.000

цена /јм
х

свега_______
=_____________________

У цену нису урачунати:
 Трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије и
трошкови приступа и коришћења система за диструбуцију електричне енергије,
 Накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије;
 Акциза на електричну енергију;
 Порез на додату вредност.
Плаћање за испоручену енергију вршиће се месечно и то до 20. (двадесетог ) у текућем
месецу за рачун за испоручену електричну енергију у претходном месецу.


Понуду дајем: заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално,
б) са подизвођачем:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)
в) као заједничку понуду:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди
М.П.
_____________________________________
(Место и датум)

______________________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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6.9.1 Образац - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
за јавну набавку добра
Електрична енергија за јавну расвету
У отвореном поступку јавне набавке, ЈН ОП бр. 23/2019
Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра:
_______________________________________________________________________
Адреса седишта:_________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)_______________________________
Матични број____________________________________________________________
Име особе за контакт: _____________________________________________________
Електронска адреса (e-mail):_______________________________________________
Телефон: ___________________________
Телефакс: __________________________
Број рачуна и назив банке: ________________________________________________
У понуди ће подизвођач извршити следећи део набавке
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
што износи ____% вредности понуде.

У _________________________
Дана:____________2019. године

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

________________________________

Напомене:
Образац
„Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду
подносе са подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
фотокопитати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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6.9.2 Образац - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
за јавну набавку добра
Електрична енергија за јавну расвету
У отвореном поступку јавне набавке, ЈН ОП бр. 23/2019

Назив понуђача:_________________________________________________________
Адреса понуђача:________________________________________________________
Матични број понуђача: __________________________________________________
Порески индентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________
Име особе за контакт: ____________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):______________________________________
Телефон: _______________________________________________________________
Телефакс: ______________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________

У ________________________
Дана:__________2019. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________

Напомена:
Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени
образац фотокопира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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6.10 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку добра
Електрична енергија за јавну расвету
У отвореном поступку јавне набавке, ЈНВВ бр. 23/2019
.
Предмет

Јед.мере

набавке

1

Јед.цена
без ПДВ-а

2

Електрична
енергија

3

Процењене Јед.цена
количине
са ПДВ-ом
кWh

4

5

Укупна
цена без
ПДВ-а за
процењене
количине
(3x4)

Укупна
цена са
ПДВ-ом за
процењене
количине
(4x5)

6

7

8.000.000

јединствен
кWh
а тарифа

* У цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије ни трошкови приступа и коришћења система за диструбуцију електричне
енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, ни
акциза на електричну енергију.
Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
1. У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ-а
2. У колони 5 – уписати јединичну цену са ПДВ-ом
3. У колони 6 - уписати укупну цену без ПДВ-а
4. У колони 7 – уписати укупну цену са ПДВ-ом

У ________________________
Дана: _____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
и оверити печатом образац струкуре цена.
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6.11

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку добара за јавну набавку добра
Електрична енергија за јавну расвету
У отвореном поступку јавне набавке, ЈНОП бр. 23/2019
У општем речнику набавке означена под ознаком: 09310000– електрична енергија у
отвореном поступку,
Навести врсту трошка на који се понуђач ставља постављањем услова у конкурсној
документацији, нпр. прибављање средстава обезбеђења обавеза из поступка и уговорних
обавеза, израда узорка и модела и сл.
Редни
број

Врста трошкова

Износ трошкова

1.
2.
3.
4.
5.
6.

М.П.

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)
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7. МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ
СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ
Закључен између:
1.

Град Лозница – Градска управа, са седиштем у улици Карађорђева бр.2, 15300
Лозница, ПИБ101196408, МБ07169981 (у даљем тексту Купац) коју заступа начелник
Милојка Смиљанић, дипл.правник,
и
 Понуђача: ….....................................................................................................са седиштем у
…......................................,
улица............................................................,
ПИБ
…................................., М.бр..............................., назив банке...............................................,
кога заступа....................................................(у даљем тексту Продавац),
заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране а на основу прихваћене понуде
Продавца број ___________, од ______________.2019.год.

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка електричне енергије за јавну расвету са потпуним
снабдевањем, по јединственој тарифи, за потребе Купца за 2019/2020 годину.
Процењена потрошња за уговорни период у трајању од 12 месеци је око 8.000.000 кWh.
Оквирна вредност Уговора је _____________________динара без акцизе, ПДВ-а и
трошкова услуга приступа и коришћења мрежа.
Саставни део овог уговора је прилог: Подаци о мерним местима - местима примопредаје
испоручене електричне eнергије.
Члан 2.
Купац се обавезује да плати Продавцу за један кWh електричне eнергије цену
од___________динара без ПДВ-а.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача , акциза
на електричну енергију и ПДВ.
Трошкове из претходног става овог члана Продавац ће, у оквиру рачуна, фактурисати
Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз
примену ценовника за приступ систему за диструбуцију електричне енергије, а у складу
са важећом Одлуком о цени приступа систему за диструбуцију електричне енергије
објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са методологијама
за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Одлуком о буџету града Лознице
за 2019. (''Службени лист града'' број: 18/18).
„Обавезе које доспевају наредне буџетске године биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетског години.“
У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете и немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Наручиоца.
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Члан 3.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће на следећи начин:
Врста продаје: Потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу.
Период испоруке:12 месеци од дана закључења уговора од 00:00 до 24:00 сати.
Количина енергије: На основу остварене потрошње Купца.
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији јавног осветљења и широке потрошње у складу са постојећим
ознакама ЕД из табеле V Подаци о мерним местима .
Квалитет испоручене електричне енергије: Продавац се обавезује да врста и ниво
квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима о раду
дистрибутивног система.
Начин испоруке: Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са
Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (Службени гласник РС
120/14), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног
система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским
актима који регулишу испоруку електричне енергије.
Обавезни елементи рачуна и начин издавања: Продавац издаје Купцу јединствен рачун
са посебно исказаном испорученом електричном енергијом, ценом за испоручену
електричну енергију, трошковима приступа систему електричне енергије, накнадом за
подстицај повлашћених произвођача, акцизом на електричну енергију
и ПДВ-ом
најкасније у року од 3 (три) дана по добијању месечног извештаја од оператера система о
очитавању обрачунских мерних места.
Начин плаћања: Купац се обавезује да продавцу изврши плаћање за испоручену енергију
месечно и то до 20. (двадесетог) у текућем месецу за рачун за испоручену електричну
енергију у претходном месецу.
Члан 4.
Продавац сноси све ризике у вези са испоруком електричне енергије до места испоруке
Купца.
Продавац је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чл.141.став 5.
Закона о енергетици, односно да закључи и Купцу достави:
-Уговор о приступу систему са оператором система за подручје Купца наведено у
конкурсној документацији;
-Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем
за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, са клаузулом „без протеста“ и „по
виђењу“ на име доброг извршења посла .
Меница за извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“,
бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11) Меница мора бити регистрована у НБС.
Члан 6.
Продавац је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим
уговором.У супротном, Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето на
име доброг извршења посла.
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Члан 7.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не
испуњава или наблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 30(тридесет) дана и почиње да тече од дана писаног обавештења о
раскиду уговора.
Члан 8.
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и
подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске
делатноси и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.
Члан 9.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје 12 месеци од
дана потписивања, односно до утрошка средстава одобрених за набавку електричне
енергије у буџетској 2019/2020 години.
Члан 11.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по два примерка за сваку
Уговорну страну.

Продавац
____________________________

Купац
___________________________________
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8. 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 јавне набавке:
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Начин на који понуда мора бити сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може, у форми писане изјаве, да одреди једног
понуђача из групе који ће попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у
конкурсној документацији.
3. Начин подношења понуда
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у коверти/кутији затвореној на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На предњој страни коверте/кутије понуђач наводи назив и адресу наручиоца са
назнаком:„Понуда – ЕЛАКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за јавну расвету, ЈНОП број 23/2019-НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте/кутијепонуђач наводи: назив и адресу понуђача, телефон и
факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. Понуђач може да поднесе само једну понуду
Понуђач може да поднесе само једну понуду
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем.
6. Подизвођач
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде наведе оште податке о подизвођачу, проценат од укупне
вредности набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од
укупне вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
став 1. тач 1) до 3) Закона.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
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Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност од наручиоца.
7. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде навести опште податке о
сваком учеснику из групе понуђача.
За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у делуУПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно
садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Јединичне цене морају бити исказане у динарима, са свим зависним трошковима,
без пореза на додату вредност (ПДВ).
Укупна понуђена цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а.
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти
који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.
Ако наручилац процени да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће
у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих
њених саставних делова које сматра меродавним.
9. Додатни захтеви Наручиоца
9.1. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда
9.2. Захтев у погледу цена
Цене дате у понуди ће се односити за све локације на територији града ЛОЗНИЦА.
Цене дате у понуди су фиксне за све време трајања уговора.
9.3. Захтев у погледу начина и услова плаћања
Плаћање за испоручену енергију вршиће се месечно и то до 20. (двадесетог) у текућем
месецу за рачун за испоручену електричну енергију у претходном месецу.
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10. Средства финансијског обезбеђења
Понуђач, који буде изабран за најповољнијег, приликом закључења уговора, дужан
је да достави уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене
вредности, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла.
Меница за извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана
од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“,
бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)
Меница мора бити регистрована у НБС.

11. Начин означавања поверљивих података
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице ће упутити на неки од следећи начина:
путем поште на адресу наручиоца: Град Лозница, Карађорђева бр.2, 15300
Лозница, уз напомену „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације број 23/2019.
факсом на број 015/879-263 или електронским путем на адресу
stomicevic@loznica.rs
Пријем докумената из поступка јавне набавке која буду достављена
електронском поштом или факсом, мора бити потврђен од стране која га је примила,као
доказ да је извршено достављање.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
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13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака,
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
14. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 20 (двадесет) дана од дана
јавног отварања понуда.
Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки у року од
три дана од дана доношења.
15. Разлози за одбијање понуде
Наручилац ће да одбије понуду:
- која је неблаговремена;
- која садржи битне недостатке;
- која је неодговарајућа;
- која ограничава и условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
- ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у року од 5(пет) дана не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа.
16. 1 Битни недостаци понуде
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) понуђени рок важења је краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
16. 2 Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
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.
Наручилац 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.
Доказ су:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
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6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
17. Обустављање поступка јавне набавке
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109.Закона о
јавним набавкама уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона
о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6
месеци.
Одлуку о обустави поступка јавне набавке Наручилац објављује на Порталу јавних
набавки.
18. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7(седам) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.После
доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права ( без обзира да ли оспорава одређену радњу
Наручиоца пре отварања понуда или након доношења одлуке о додели уговора) је дужан
да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на број
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жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, или 253 позив на број: ЈН број
23/2019, сврха уплате:Такса за ЗЗП за Град Лозница, ЈН број 23/2019, корисник: Буџет
Републике Србије.
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне
елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком, који доставља подносиоцу
захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у року од три дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља наручиоцу.
Као доказ о уплати таксе из члана 156. ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован,
као и датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН број 23/2019
(7) сврха: Такса за ЗЗП за Град Лозница, ЈН број 23/2019,
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом
и другим прописом.
19. Рок за закључење уговора
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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