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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС", бр.
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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. 1524 од 21.5.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку
бр.1525 од 21.5.2018. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности добара –набавка електричне енергије
Eв.бр. ЈНМВ 04-2018
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца

Културни центар Панчева Панчево

Адреса

26000 Панчево, ул. Војводе Живојина
Мишића 4.

Интернет страница наручиоца

www.kulturnicentarpanceva.rs

ПИБ

101864912

Матични број

08073767

Шифра делатности

9004 Рад уметничких установа

1.2

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

1.3

Предмет јавне набавке: Добра – електрична енергија, Eв.бр. ЈНМВ - 04-2018

1.4

Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Не.

1.5 Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
1.6 Контакт: Лице за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком је Бојана Вагнер,
kcp@kcp.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1

Предмет јавне набавке: су добра – електрична енергија. Eв.бр. ЈНМВ 04-2018

2.2

Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија - 09310000.

2.3

Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

2.4. Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији
(Тачка бр.3. конкурсне документације)
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.)

3.1.

Врста добара
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).

3. 2. Количина и опис добара
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца,
на местима примопредаје током снабдевања. Добављач (изабрани понуђач) је балансно
одговоран за место примопредаје Наручиоцу.
Капацитет испоруке: Оквирни обим и динамика испоруке аналогно према табели број 2 У
којој је дат приказ потрошње на годишњем нивоу, (у прилогу)
Добављач на начин дефинисан Законом о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр.57/2011,
80/2011 – исправка, 93/2012, 124/2012 и 145/2014 – други закон), Законом о енергетици (''Сл.
Гласник РС'', бр 145/2014) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном
енергијом (''Сл. Гласник РС'', бр. 63/2013), издаје Наручиоцу (купцу) рачун у складу са
условима дефинисаним моделом уговора.
3. 3. Техничке карактеристике
У складу са документом Одлуком о усвајању Правила о раду тржишта електричне
енергије (''Службени гласник РС'' бр. 120/12 и 120/14).
3. 4 Квалитет
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије треба да буде у складу са
Правилима о раду преносног система ЈП ''Електромрежа Србије'' Београд, (''Сл. гласник РС''
бр.79/14), Правилима која прописују рад дистрибутивног система и Уредбом о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013).
3. 5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У складу са одредбама докумената из тачке 3. 4. овог поглавља конкурсне документације.
3. 6. Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње
Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.
3. 7. Период испоруке добара
Испорука електричне енергије се планира за период од 12 месеци – од датума утврђеног у
уговору до па до истека 12 месеци, сваким даном од 00:00 до 24:00 часова.
3. 8. Место испоруке
Унутар електроенергетског система РС, на електроенергетском објекту Наручиоца, а
према мерном месту Наручиоца прикљученом на електродистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону или широкој потрошњи у Панчеву.
3. 9. Прилог: техничка документација

4

БРОЈИЛО
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЕД Број: 4670056479, Бројило број: 1651315,
мерно место: Дом културе, Војводе Живојина
Мишића 4
ЕД Број: 4670171496, Бројило број: 009285,
мерно место: Центар за културу, Војводе
Живојина Мишића 4
ЕД Број: 4670037903, Бројило број: 62234875,
мерно место: Лок. Центра за културу,Војводе
Живојина Мишића 1
ЕД Број: 4670199579, Бројило број: 10615347,
мерно место: Летња позорница, Цара
Душана 6
ЕД Број: 46738012, Бројило број: 3695295,
мерно место: Биоскоп Војводина, Војводе Р.
Путника 1
ЕД Број: 46738004, Бројило број: 7749623,
мерно место: Биоскоп Војводина, Војводе Р.
Путника 1
ЕД Број: 4670056452, Бројило број: 62234941,
мерно место: Пан филм, Војводе Живојина
Мишића 3
УКУПНО:

JT
(KWh)

ВТ
(KWh)

МТ
(KWh)

98400

0

0

0

17327

6242

19777

0

0

0

859

225

404

0

0

1037

0

0

393

0

0

120011

18186

6467

Планирана потрошња по мерним местима за период од годину дана, а према потрошњи
из претходне године.
Техничка спецификација је саставни део уговора.
Напомена:
11. ЕД број 467195735, бројило: 190922, Мерно место ЈРП РТВ Панчево, власник Дирекција
12. ЕД број 467192744, бројило: 190921, мерно место: ЈРДП РТВ Панчево: превођење бројила
у току.

Место _________________
Датум :_________________

М.П.

Потпис понуђача
__________________
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
5.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. Закона.
У складу са наведеним чланом понуђач мора доказати:
1) Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.1. тач. 1) Закона);
2) Услов: Да понуђач 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 заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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 (чл.
75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Услов: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, (важећа лиценца за трговину електричном енергијом на
тржишту електричне енергије издата од Агенција за енергетику РС и потврду исте Агенције
да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у
којој страни понуђач има седиште) (чл. 75. став 1. Тач. 5) Закона);
5) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и чл. 75
став 2. Закона, и обавезни услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и чл. 75 став 2. Закона.
Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
5.2. ДОКАЗ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
5.2.1. Испуњеност услова из из чл. 75. став 1. од тачке 1) до тачке 4) Закона,
односно тачке 5.1. подтачке 1), 2), и 3) горе наведених услова из конкурсне документације
Понуђач доказује тако што доставља потписану и печатом оверену ИЗЈАВУ којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све тражене
услове, из чл. 75 став 1. тачка 1-4. Закона (Ова бланко ИЗЈАВА је саставни део конкурсне
документације - образац бр. 7.)
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведену изјаву као доказ да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4).Закона.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави наведену изјаву као доказ да испуњава услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона.
5.2.2. Испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
- Понуђач је дужан достави копију важеће дозволе надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, (важећа лиценца за трговину електричном
енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенција за енергетику РС и потврду
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исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен
прописима државе у којој страни понуђач има седиште), (чл. 75. став 1. Тач. 5) Закона),
уколико наведени доказ није јавно доступна на сајту Агенције за енергетику,
- Уколико је на сајту Агенције за енергетику јавно доступан доказ да Понуђач има
важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(важећа лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије, која је
издата од Агенција за енергетику РС и потврду исте Агенције да је та лиценца још увек
важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има
седиште) Понуђач није дужан да достави доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
- Уколико понуђач подноси понуду са групом понуђача, понуђач је дужан да за сваког
понуђача из групе понуђача достави копију доказа о испуњености услова из члана 75. став
1. тач. 5) Закона, (копију важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке - важеће лиценце) за део набавке који ће извршити понуђач из групе,
под условом да овај доказ није јавно доступан на сајту Агенције за енергетику.
Уколико на сајту Агенције за енергетику постоји јавно доступан доказ да сваки
понуђач из групе понуђача има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (важећу лиценцу), понуђач није дужан да достави овај доказ.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за сваког
подизвођача достави копију доказа о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, (копију важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке -важеће лиценце) за део набавке који ће извршити преко подизвођача, под
условом да овај доказ није јавно доступан на сајту Агенције за енергетику.
Уколико на сајту Агенције за енергетику постоји јавно доступан доказ да сваки
подизвођач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (важећу лиценцу), понуђач није дужан да достави овај доказ.
5.2.3. Испуњеност услова из чл. 75. ст. 2. Закона односно тачке 5.1. подтачке 5) горе
наведених услова из конкурсне документације, понуђач доказује тако што доставља
потписану и печатом оверену ИЗЈАВУ о поштовању обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75.
став 2. Закона). (Ова бланко ИЗЈАВА је саставни део конкурсне документације - образац
бр. 6).
Уколико понуду подноси група понуђача или понуђач са подизвођачима, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
сваког подизвођача и оверена печатом.
5.2.3. ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ:
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави
на увид оригинал или оверену копију доказа. Уколико Наручилац буде захтевао доставу
наведених доказа оставиће понуђачу рок за доставу истих, који не може бити краћи од 5
дана.
Ако понуђач у остављеном, примереном року не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази из члана 77.
Закона, 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. Наведена изјава, уколико није
издата на српском језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског
тумача.
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Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду у писаном облику на српском језику. Сви обрасци, изјаве,
прилози и други документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од
стране овлашћеног судског тумача.
6.1.

Припремање и подношење понуде од стране понуђача
Понуда (са свим елементима и обрасцима назначеним у конкурсној документацији, који
чине саставни део понуде), мора бити сачињена на приложеним обрасцима, јасна и
недвосмислена, читко откуцана или написана читким штампаним словима мастилом,
хемијском или другом оловком која оставља постојани траг.
Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује и печатом оверава овлашћени
заступник понуђача, у складу са законом и позитивним прописима. Име и функција особе
која потписује понуду, морају бити читко откуцани или написани читким штампаним словима
оловком која испуњава услове из претходног става.
Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у
целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Препоручује се да се нумерација
поднете документације изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “ 1 од n“,
„2 од n“ и тако све до „n од n“, с тим да „n“ представља укупан број страна понуде.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред
такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат
понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити
једног члана (носиоца посла) који ће и име групе попунити, потписати и печатом оверити
обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о
заједничком наступу.
Понуда се доставља заједно са осталим обрасцима и документима који представљају
обавезну садржину понуде, а наведени су у конкурсној документацији. Понуда се достављаподноси у затвореној коверти (по потреби кутији) - затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и
телефон.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
6.2.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу:
Културни центар Панчева Панчево, Војводе Живојина Мишића 4
са назнаком „Понуда за јавну набавку добара - набавка електричне енергије,
евиденциони број
ЈНМВ 04-2018 - НЕ ОТВАРАТИ".
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Понуђач може уместо исписивања адресе и назнаке на коверат да залепи
Образац бр. 8 са наведеним текстом.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца
најкасније до
04.6.2018. године, до 12:00 часова.
6.3. Пријем и отварање понуде од стране Наручиоца
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на повратници или другом документу који
доставља пошта, као и на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити датум
пријема и евидентирати деловодни број под којим је понуда заведена и време уручења
понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум, дел. број и време пријема
понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Отварање понуда је јавно, и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају оверено
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка
отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком
да је поднета
неблаговремено.
6.4. Начин подношења понуде - учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може у истој набавци у другим понудама
да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6.5. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама.
6.6. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6.7.Обавезна садржина понуде:
1) Образац бр. 1. конкурсне документације - Понуда,
1.1) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача.
2) Образац бр. 2 конкурсне документације - Структуре цене, са упутством како да се
попуни, попуњен, потписан и печатом оверен;
3) Образац бр. 3. конкурсној документацији - Модел уговора - Понуђач ће модел
уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је
сагласан са предлогом модела;
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4) Образац број 5. у конкурсној документацији - Изјава о независној понуди који мора
бити потписана и оверена печатом, дата под материјалном и кривичном одговорношћу;
5) Образац број 6. у конкурсној документацији - Изјаве у складу са чланом 75. став 2.
Закона о јавним набавкама (изјава понуђача о поштовању обавеза које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне
средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде), који мора бити потписани и оверени печатом, дата под матерјалном и кривичном
одговорношћу.
6) Образац бр. 7. Докази и конкурсне документације - Изјава о испуњености
услова из члана 75. став 1. Закона, како се доказује испуњеност обавезних услова, из ове
конкурсне документације.
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 да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати,
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији осим Обрасца
број 5. у конкурсној документацији - образац изјаве о независној понуди; Обрасца број 6. у
конкурсној документацији - образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним
набавкама и Образац број 7. у конкурсној документацији - образац Изјаве о испуњености
услова за учешће у поступку тражених конкурсном документацијом, који се достављају се
за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој
понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев наведених образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
оверава печатом.
Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду
сложени према наведеном редоследу
6.8.Необавезна садржина
Образац број 4. у конкурсној документацији - Трошкова припреме понуде, потписан и
печатом оверен (образац се доставља уколико је понуђач приликом припремања понуде
имао трошкове;
6. 9. Понуђач се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку
јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће
пре отпочињања снабдевања закључи:
1) уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места
примопредаје тог крајњег купца и
2) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен.
6.10. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на исти начин који је одређен за подношење понуде- затвореној коверти и сл. непосредно или путем поште.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Културни центар Панчева, 26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 4 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара - електричне енергије, бр. ЈНМВ 04-2018
– НЕ ОТВАРАТИ" или
„Допуна понуде за јавну набавку добара - електричне енергије, бр. ЈНМВ 04-2018
– НЕ ОТВАРАТИ" или
„Опозив понуде за јавну набавку добара - електричне енергије, Бр. ЈНМВ 04-2018
– НЕ ОТВАРАТИ" или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - електричне енергије, бр. ЈНМВ
04-2018 - НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6.11. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(образац број 1. у конкурсној документацији) наведе:
- да понуду подноси са подизвођачем,
- назив и седиште подизвођача. 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.
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%,
- део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач 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 Нручилац претрпео знатну штету. У овом случају Наручилац ће
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност пословања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност Наручиоца.
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, Наручилац не предвиђа могућност
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача.
6.12. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1. до
4. ЗЈН, и чл.75 став 2.што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и из конкурсне
документације, а остале услове испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење
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јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачун на који ће бити извршено плаћање;
- опис послова и обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђач у обрасцу Понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе
понуђача. (образац број 1. у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи
понуђача доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) и чл.75. став 2. Закона.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у делу под
тачком 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
уделу под тачком 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА конкурсне документације.
6.13. Захтеви у погледу обавезних елемената понуде од којих зависи прихватљивост:
6.13.1. Валута, начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена електричне енергије мора бити исказана у динарима, по јединици мере без
пореза на додату вредност. Цена обухвата цену електирчне енергије са балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици
Понуђач је дужан да искаже јединичну цену по КWh, без ПДВ-а.
Понуђач ће исказати цену и са ПДВ-ом, али за оцену понуде се узима у обзир цена
без пореза на додату вредност.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Цена обухвата цену електричне енергије у складу са Законом о енергетици, набавку и
испоруку електричне енергије.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије, ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије,
као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене
трошкове понуђач ће у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу
обрачунске величине за место примопредаје Наручиоца, уз примену ценовника за приступ
систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију
електричне енергије и накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,
а у складу са важећим одлукама о цени приступа систему пренос и цени приступа систему
за дистрибуцију електричне енергије, које су објављене у „Службеном гласнику РС“,
односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених у „Службеном
гласнику РС“ и Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије
(„Службеном гласнику РС“ бр. 12/16).
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Образац структуре цене (образац 2 у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају
у складу са упутством датим у конкурсној документацији.
6.12.2. Корекција цене
Цена у понуди је фиксна и не може се мењати.
6.13.3. Захтеви у погледу цене, начина, рока и услова плаћања
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу, у складу са
Законом о енергетици.
Поред цене електричне енергије, понуђач ће наплатити Наручиоцу и трошкове услуге
приступа систему за пренос електричне енергије, трошкове приступа систему за
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дистрибуцију електричне енергије и трошкове накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије. Наведене трошкове ће понуђач ће фактурисати
Наручиоцу, сваког месеца, уз примену важећих одлука о висини наведених трошкова које су
објављене у ''Сл. гласнику РС''.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему рачуна
које ће понуђач – Добављач испостављати на месечном нивоу. Добављач ће рачуне
доставити у року који наведе у обрасцу понуде и моделу уговора.
Плаћање се врши у динарима.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача -Снабдевача.
Купац плаћа рачун до краја текућег месеца за претходни месец а на основу претходно
достављеног рачуна Снабдевача. Плаћање се врши после преноса средстава (''одобрења
квоте'') из буџета Града за плаћање рачуна за испоручену количине електричне енергије.
6.13.4. Захтеви у погледу места и рока испоруке
Место испоруке је на енергетским објектима Наручиоца, а према мерном месту
Наручиоца наведеном у техничкој спецификацији, прикљученом на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.
Испорука електричне енергије мора бити стална и гарантована, почев од 00:00 од
дана утврђеног у уговору, па у наредних 12 месеци.
Уговор о потпуном снабдевању ће се закључити са трајањем од 12 месеци непрекидно
од датума утврђеног у уговору. Добављач ће гарантовати испоруку електричне енергије
сваким даном од 00.00 до 24:00 часова. Место испоруке је једно мерно место Наручиоца, са
наведеном адресом и ед. бројем.
Уговорене количине енергије ће се испоручивати у складу са важећим Правилима која
регулишу рад преносног система и рад дистрибутивног система електричне енергије.
Наручилац ће закључити Уговор са понуђачем којем је додељен уговор –
Снабдевачем, у складу са чл. 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због
природе расхода, захтевају плаћање више година (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2014). За
обавезе у 2018. год. Наручилац ће за електирчну енергију издвојити средства у складу
Финансијским планом Наручиоца за 2018. год.и Планом јавних набавки Наручиоца за 2018.
год. Обавезе које доспевају у 2018. буџетској години ће бити реализоване највише до износа
средстава која ће бити одобрена Наручиоцу за ту намену бити у 2018. буџетској години.
Утрошком планираних средстава Наручиоца за предметна добра, пре истека рока
Уговора, Уговор престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем обавештава
Добављача којем је додељен Уговор.
6.13.5. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда, а све у
складу са чл. 90. Закона.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде,у писаном облику да затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
6.14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве податке које Наручилац ставља на
располагање. Уколико понуђач сматра да у конкурсној документацији даје поверљиве
податке понуђач треба да означи тајне податке који су садржани у документима који су као
тајни дати у понуди, тако што ће исте у горњем десном углу означити ознаком
„ПОВЕРЉИВО", и испод поменуте ознаке ставити 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.
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Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које
је као такве, (у складу са Законом) понуђач означио у понуди; одбиће давање информације
која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну
тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о
поднетим понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути
начин.
6.15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику да тражи 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, доставити
одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације – ЈНМВ 04-2018", на неки
од следећи начина:
- путем поште на адресу Наручиоца: Културни центар Панчева, 26000 Панчево,
Војводе Живојина Мишића 4, или електронским путем на адресу kcp@kcp.rs
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
6.16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код
понуђача, односно његовог подизвођача
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући
Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
6.17. Средства финансијског обезбеђења
Средства финансијског обезбеђења нису предвиђена.
6.18. Врста критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА".
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6.19. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем бодова
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће доделити
уговор оном понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.
6.20. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6.21. Разлози због којих понуда може бити одбијена
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а
све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће одбити понуду као неодговарајућу ако не испуњавају услове из позива за
достављање понуда и конкурсне документације:
Наручилац ће одбити као неодговарајућу понуду понуђача, за коју се у поступку
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините
податке.
Наручилац ће одбити понуду
1) ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
2)
ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
6. 22. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, 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 се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев се доставља у писаном облику, поштом, на адресу Наручиоца Културни
центар Панчева 26000 Панчево, тел. 013/440-940 или путем електронске поште на e- mail
адресу: kcp@kcp.rs,захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако 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
примљена од стране Наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуде,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63.став 2.
Закона, указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а Наручилац исте није
отклонио. Ако је поднет захтев из овде наведених разлога долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке ододели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. чл. 149. Закона ,
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 чл. 150. Закона о јавним набавкама.
Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује на Порталу
јавних набавки, и на својој интернет адреси најкасније у року од два дана од пријема
захтева.
Подносилац захтева за заштиту права је у складу са чл. 156 ст. 1 Закона о јавним
набавкама, дужан уплатити таксу у износу од 60.000,00 динара, кориснику: буџет РС; на
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рачун 840-30678845-06, шифра налога за уплату153, односно шифра налога за пренос 253;
позив на број: број јавне набавке написан без употребе размаке и знакова. Код сврха уплате
треба назначити да је то ЗЗП, назив наручиоца и број или ознаку јавне набавке. Доказ о
уплати таксе треба доставити Наручиоцу као саставни део захтева за заштиту права.
6. 23. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац
може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу
са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
6. 24. Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда 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 на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може 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 пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
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) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац
ако је предмет набавке истоврстан.
Поред доказа из члана 82. став 3. Закона о јавним набавкама Наручилац, у складу са
чланом 82.став 3.тачка 8. ЗЈН као релевантне доказе за одбијање понуде и утврђивање
нагативне референце може сматрати и Извештај надлежних служби и других помоћних тела
Наручиоца којим је утврђено неизвршавање уговорних обавеза од стране Понуђача по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
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ОБРАЗАЦ 1.
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.______ од _______________(понуђач уписује свој број и датум) за поступак јавне
набавке мале вредности добара – Електрична енергија ЈНМВ бр. 4-2018
7.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Ознака делатноти:
Шифра делатности:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (емаил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Име и презиме лица овлашћено за
потписивање уговора:
Посао, функција лица овлашћеног за
потписивање уговора:

7.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ (НАЧИН ДАВАЊА ПОНУДЕ)
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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7.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу» попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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7.4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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7.5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ДОБРА- ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈА
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

1.

2.

Понуђена јединична цена
електричне енергије без ПДВ- а по
kWh.
Цена обухвата цену ел. енергије
са 100% балансном
одговорношћу у складу са
Законом о енергетици, набавку и
испоруку ел. енергије
Понуђена јединична цена
електричне енергије са ПДВ- а по
kWh.

_____________ дин/ 1 КWh. без ПДВ

_________________дин/1 КWh са ПДВ
Рок испоруке добара је непрекидно 12 месеци од
датума утврђеног у уговору
_________ (опција понуде не може бити краћа од 45
дана)

3.

Рок испоруке

4.

Рок важења понуде

5.

Рок плаћања

________________________________________

6.

Начин издавања рачуна

Месечно, на основу стварно утврђене потрошње,
до ___ у месецу за претходни месец.

7.

Испорука

Стална, свакодневна, од 00:00 – 24:00 часова за
све време важења уговора

8.

Подизвођачи
_______% од укупне вредности набавке који ће
бити поверен подизвођачу
____________________________________________

9.

Да ли је понуђач обвезник ПДВ

(попуњава само понуђач који подноси понуду са
подизвођачима)
ДА НЕ

Потписивањем ове понуде понуђач потврђује да прихвата све услове понуде
Потпис овлашћеног лица
Дана: ________________

М.П.

____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.
8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
1. Испорука електричне енергије, гарантована и одређена на основу остварене
потрошње Наручиоца.
Јединица мере је један КWh
Понуђена јединична цена _____________динара / КWh без ПДВ.
Цена је фиксна и не може се мењати
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а __________________________________
ЦЕНА СА ПДВ-ом _________________________________
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ __________ (не мање од 45 дана)
Место и датум

М.П.

________________

Понуђач
_________________

У цену ел. енергије из понуде нису урачунати трошкови приступа систему за пренос
електричне енергије, трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и
трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електирчне енергије.
2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Обрачунавају
се према важећој
(у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању
методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије, на коју
се прибавља сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која се објављује у ''Сл.
гласнику РС''.
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Обрачунавају
се према важећој
(у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању
методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуције електричне енергије,
на коју се прибавља сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која се
објављује у ''Сл. гласнику РС''.
4. Трошкови накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
Обрачунавају се према важећој Уредби о висини накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије, која се објављују у ''Сл. гласнику РС''.
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2- 4 овог обрасца
верификује понуђач.

Место и датум
________________

М.П.

Понуђач
_________________

НАПОМЕНА:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан за примену начина обрачуна трошкова наведених у тачкама 2-4 овог
Обрасца.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.
9. МОДЕЛ УГОВОРА
о набавци електричне енергије
ЈНМВ бр. 04-2018

1.
Културни центар Панчева Панчево, Војводе Живојина Мишића 4, матични број
08073767 и ПИБ 101864912, кога заступа директор Немања Богданов, (у даљем тексту:
Купац) и
2.
3.
____________________________________________________ из________________ ,
адреса _____________________________, матични број ___________, ПИБ ____________
кога заступа ____________________________________ (у даљем тексту: Снабдевач)
и са понуђачима из групе понуђача / са подизвођачима:
а) _________________________________________________________
б) ________________________________________________________
(- ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима
- ако наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе понуђача"
и попунити податке).
з а к љ у ч у ју
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- Да је Наручилац, овде Купац на основу Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС ''
бр.124/2012, 14/15 и 68/2015) у даљем тексту Закон, упутио позив за подношење понуда и
конкурсну документацију који су дана 24.5.2018. год. објављени на Порталу јавних набавки и
интернет страници Купца, спровео поступак за јавну набавку добара електричне енергије у
поступку јавне набавке мале вредности ев. бр. ЈНМВ бр.04-2018
- Да је Понуђач, овде Снабдевач, дана _____ 2018. год. доставио понуду дел. бр. понуђача
____________ која је заведена код Наручиоца под бр. ______ од __________ год. и која у
потпуности испуњава захтев Купца из конкурсне документације, прихваћена је и саставни је
део овог Уговора.
- Да је је Купац, у складу са чл. 108 став 1. Закона, на основу понуде Снабдевача и Одлуке о
додели уговора бр. _______од _________ 2018. год. изабрао Снабдевача за испоруку
предметних добара - електричне енергије.
Предмет уговора
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора набавка - купопродаја
електричне енергије са потпуним снабдевањем за потребе Културног центра Панчева у
Панчеву, на мерним ом местима које користи Културни центар у складу са техничком
спецификацијом из конкурсне документације и прихваћеном понудом Снабдевача .
Овим Уговором се сагласно утврђују права, обавезе и одговорности у погледу
продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за
реализацију овог уговора, као и услови под којима се Снабдевач обавезуjе да на годишњем
нивоу, почев од дана закључења (од престанка вежења постојећег уговора) испоручи, а
Купац да преузме и плати електричну енергију која је предмет овог Уговора, по јединичним
ценама из усвојене понуде Снабдевача .
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Количина и квалитет електричне енергије
Члан 3.
Уговорне стране ће испоруку и продају, односно преузимање и плаћање електричне
енергије извршити према следећем:
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу.
- Количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије за
обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања.
- Место испоруке: мерно место прикључено на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД из
табеле техничке документације, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

БРОЈИЛО
ЕД Број: 4670056479, Бројило број: 1651315, мерно место: Дом културе, Војводе Ж. Мишића 4
ЕД Број: 4670171496, Бројило број: 009285, мерно место: Центар за културу, Војводе Ж. Мишића 4
ЕД Број: 4670037903, Бројило број: 62234875, мерно место: Лок. Центра за културу,Војводе Ж.
Мишића 1
ЕД Број: 4670199579, Бројило број: 10615347, мерно место: Летња позорница, Цара Душана 6
ЕД Број: 46738012, Бројило број: 3695295, мерно место: Биоскоп Војводина, Војводе Р. Путника 1
ЕД Број: 46738004, Бројило број: 7749623, мерно место: Биоскоп Војводина, Војводе Р. Путника 1
ЕД Број: 4670056452, Бројило број: 62234941, мерно место: Пан филм, Војводе Ж. Мишића 3

Наппмена:
11. ЕД брпј 467195735, брпјилп: 190922, Мернп местп ЈРП РТВ Панчевп, власник Дирекција
12. ЕД брпј 467192744, брпјилп: 190921, мернп местп: ЈР ДП РТВ Панчевп: превпђеое брпјила на
Културни центар Панчева у тпку
- Период испоруке: 12 месеци почев од дана закључења уговора (од престанка важења
постојећег уговора) од 00:00 до 24:00.
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилом о раду
преносног система ЈП ''Електромрежа Србије'' Београд, (''Сл. гласник РС'' бр.79/14),
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о
усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр. 120/12 и
120/2014), Правила о раду преносног система ЈП ''Електромрежа Србије'' Београд, (''Сл.
гласник РС'' бр.79/14), важећим Правилима која уређују рад дистрибутивног система и
Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр.
63/2013) као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Купац плаћа рачун до краја текућег месеца за претходни месец а на основу
претходно достављеног рачуна Снабдевача . Плаћање се врши после преноса средстава
(''одобрења квоте'') из буџета Града за плаћање рачуна за испоручену количине електричне
енергије.
Члан 4.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један kWh електричне енергије износ од
____________, словима ____________________________________________________
динара без ПДВ-а (уписати цену) .
Снабдевач је дужан да Купцу фактурише потрошњу електричне енергије по јединичној
цени из Обрасца понуде.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања и не може се мењати за период
важења уговора.
23

Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату
вредност.
У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења
система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије.
Трошкове приступа систему за пренос електричне енергие, трошкове приступа систему
за дистрибуцију електричне енергије и трошкове накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије, Снабдевач ће фактурисати Купцу сваког месеца, уз
примену важећих ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника
за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије и важећег ценовника о трошковима
накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије који су донети у складу са
важећом Одлуком о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије, Одлуком о утврђивању методологије за одређивање цене
приступа систему за пренос електричне енергије и Уредбом о накнади за подстицај
повлашћених произвођача ел. енергије, која акта су објављена у ''Службеном гласнику''
Републике Србије.
Члан 5.
Уговор се закључује до износа одобрених и планираних финансијских средстава за
2017. год. а за део 2018. год. у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе
расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора
који због природе расхода захтевају плаћање у више година (Сл. гласник РС'' бр. 21/14), тако
да обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Купац није у обавези да реализује целокупан одобрени и планирани износ, већ ће
Уговор реализовати у складу са стварном потрошњом.
Члан 6.
Добављач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до
места испоруке Купцу.
Добављач је дужан да у свему поступи у складу са чланом 188. став 3. Закона о
енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014), односно да пре отпочињања снабдевања закључи и
Купцу достави:
1) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места
примопредаје Центру као крајњем купцу и
2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Центра као крајњег
купца прикључен.
Обрачун утрошка електричне енергије
Члан 7.
Снабдевач ће првог дана у месецу, на местима примопредаје (мерно место) извршити
очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Снабдевача - оператора
дистрибутивног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу јединствени рачун
за испоручену електричну енергију, који садржи податке о количини и цени испоручене
електричне енергије за обрачунски период, трошковима приступа систему за пренос
електричне енергије, трошкове приступа систему за дистрибуцију електричне енергије,
трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електичне енергије, ПДВ и
остале обавезе и информације из Закона о енергетици.
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Члан 8.
Снабдевач доставља рачун Купцу до __________ у месецу за претходни месец.
Купац на испостављени рачун може поднети приговор у року од 8 дана од дана
добијања рачуна.
Приговор Купца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 дана од дана пријема приговора.
У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке
рачуна и доставити их Купцу у року од 8 дана од дана пријема приговора.
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Купца уз образложење одлуке о приговору.
Период важење уговора
Члан 9.
Овај уговор се закључује на одређено време и важи 12 месеци, почев од 24.6.2018.
године.
Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава
Купца, овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити Снабдевача.
Члан 10.
Купац и Снабдевач ће након потписивања уговора, именовати лица која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање
овог уговора.
Резервно снабдевање
Члан 11.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192194. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 145/2014).
Промена података
Члан 12.
Снабдевач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка
промене у било којем од података прописаних члановима 75. и 76. Закона о јавним
набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), о тој промени писмено
обавести Купца и документује је на прописан начин.
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумом – писаном сагласношћу уговорних страна и
отказом.
Купац може тражити раскид уговора отказом - једностраном изјавом воље, вансудским
путем у случају када Снабдевач:
- не испуњава уговором преузете обавезе,
- неблаговремено испуњава уговором преузете обавезе,
- неквалитетно извршава уговором преузете обавезе,
- на било који други начин грубо крши одредбе овог уговора
- и други случајеви када се стекну услови за раскид уговора који не обухватају горе
наведене разлоге, а у складу са Законо о облигационим односима.
Снабдевач може тражити раскид Уговора једностраном изјавом воље, вансудским
путем у случају када Купац не изврши плаћање у складу са овим Уговором.
Уговорне стране су сагласне да Снабдевач нема право да тражи накнаду штете у
случају раскида Уговора због разлога на његовој страни.
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У случају раскида Уговора, Изјава о раскиду мора бити образложена са назнаком по
ком основу се Уговор раскида.
Пре упућивања Изјаве о раскиду уговора, свака страна је обавезна да другу страну
писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид Уговора, те да остави
примерен рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза.
Под примереним роком сматра се време које по редовном току ствари и околностима
конкретног случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора.
Виша сила
Члан 14.
Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за накнаду штете у случају
више силе.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи а Купца да преузме количине
електричне енергије утврђене Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај
елементарних непогода (поплава, земљотрес, пожар и сл.) као и догађаји и околности који
су настали после закључења уговора и које онемогућавају извршење уговорних обавеза а
које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи.
Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и Оператора
система донети у складу са правилима, а у циљу обезбеђења сигурности
електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да писмено
обавести другу уговорну страну о настанку врсти и трајању више силе, уколико се њено
трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања
последица више силе.
За време трајања више силе права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорених обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна
чињеница.
У случају да догађај више силе ефективно спречава уговорне стране да извршавају своје
обавезе, за период дужи од једног месеца, уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој
примени овог уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на
раскид свог уговора без обраћања суду, када о томе писаним путем обавести другу уговорну
страну.
Решавање спорова
Члан 15.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, у случају спора
уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Панчеву .
Завршне одредбе
Члан 16.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише
рад енергетских субјеката, енергетска делатност и функционисања тржишта електричне
енергије у Републици Србији.
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Члан 17.
Овај уговор је сачињен у 6 истоветних оригиналних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 примерка.

За Снабдевача
________________________

За Купца
___________________________
Немања Богданов, директор

Напомене:
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача,
у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да
модел уговора 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 модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
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ОБРАЗАЦ БР 4.
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Приликом припремања понуде за јавну набавку мале вредности добара, бр. 04-2018,
за набавку електричне енергије за потребе Културног центра Панчева у Панчеву , као
понуђач:__________________________________________________________________,
из ____________________________________, у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао
сам
следеће трошкове :
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Укупно трошкови припреме понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
У ____________________
Дана: ________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац 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.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС" број 86/2015), као понуђач:
__________________________________________________________ из ________________
дајем
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности добара, број 04-2018, за набавку електричне
енергије за потребе Културног центра Панчева у Панчеву, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________

Напомене:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке не може бити краћа од две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА
75. СТАВ 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач: ___________________ ___________________________________________ , из
_____________________, у поступку јавне набавке мале вредности добара - електричне
енергије, ЈНМВ бр. 04-2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности која није на снази у време подношења понуде.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.
13. ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ТРАЖЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
И ЧЛАНОМ 75 СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Евид. бр. ЈНМВ 04-2018
У својству понуђача ___________________________________________________из
_____________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
да испуњавам све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ број
04-2018 – Набавка добара – електричне енергије за Културни центар Панчева у Панчеву,
Војводе живојина Мишића 4. и да за то поседујем тражене доказе у поступку јавне набавке
електричне енергије, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
Место _________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М. П

Датум __________________

_________________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачима или заједничке понуде,
Понуђач мора ову Изјаву копирати и приложити за сваког од подизвођача, односно за сваког
из групе понуђача
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.
НАПОМЕНА: образац је пожељно налепити на коверат понуде.

ПОШИЉАЛАЦ :

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА
26000 ПАНЧЕВО
ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 4

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБАРА
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНРГИЈЕ
Евид. Бр. ЈНМВ 04-2018

НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-
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