I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке
Адреса: ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку – као централизована
набавка односно заједничка набавка од стране више наручилаца тј. Града Лесковца,
Градске управе – Одељења за јавне набавке и основних и средњих школа са територије
града Лесковца наведених у поглављу III. конкурсне документације (Табела 2.).
Наручилац Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке је у заједничком
поступку јавне набавке електричне енергије, Одлуком о спровођењу поступка јавне
набавке од стране више наручилаца бр. 1380-404/2020-11 од 10.06.2020. године, добио
овлашћење од осталих наручилаца за спровођење следећих радњи:
- доношење Одлуке о покретању поступка јавне набавке и Решења о образовању
Комисије за јавну набавку,
- објављивање огласа и конкурсне документације,
- доношење Одлуке о додели уговора, односно обустави поступка, и
- поступање у случају захтева за заштиту права.

Сваки наручилац појединачно закључује уговор по предметној јавној
набавци са изабраним снабдевачем, а на основу модела уговора из
конкурсне документације.
Предметна јавна набавка се спроводи у свему према важећим Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
На предметну јавну набавку примењиваће се и важећи Закон о општем управном
поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама, Закон о
облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци, Закон о измирењу
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о стандардизацији, Закон о
заштити потрошача, Закон о акцизама, Закон о енергетици, као и сва подзаконска акта и
сви технички прописи и нормативи везани за добро које је предмет јавне набавке.
3. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Контакт (лице или служба):
Лице за контакт: Сузана Марковић, Градска управа – Одељење за јавне набавке број
телефона 016-215-990, број факса 016-216-651, e-mail: javnanabavkasuzana@sbb.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: горива и мазива
Опис предмета јавне набавке бр. 025-1/20 добара је електрична енергија.
Ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија.
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III 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.
1. Техничке спецификације - Врста, техничке карактеристике, количина и опис
предмета јавне набавке.
Врста добара
Електрична енергија са потпуним снабдевањем.
Техничке карактеристике
У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. Гласник
РС“ број 120/2012 и 120/2014).
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње
Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.
Количина и опис добара
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
Наручилаца на местима примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке: укупна планирана (оквирна) потрошња за период
важења уговора по корисницима наручиоца Града Лесковца и осталим наручиоцима –
основним и средњим школама износи: Σ = Σ1 + Σ2 = 789 533 + 2.119.081= 2.908.614
kwh.
Табела 1. Наручилац Град Лесковац – корисници:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Корисници
МЗ Вељко Влаховић
МЗ Ветерница
МЗ Дубочица
МЗ Коста Стаменковић
МЗ Марко Црни
МЗ Милентије Поповић
МЗ Морава
МЗ Хисар
МЗ Хисар
МЗ Центар
МЗ Анчики
МЗ Бобиште
МЗ Братмиловце
(основна школа)
МЗ Братмиловце
МЗ Доње Синковце

Планирана (оквирна) потрошња
електричне енергије на годишњем
нивоу у kwh
3980
2488
5133
0
4237
5206
3782
13759
10945
8255
1169
4131
28618
5064
118
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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.

МЗ Бадинце
МЗ Белановце
МЗ Бели Поток
МЗ Богојевце
(пошта)
МЗ Брестовац
МЗ Брестовац
(услужни центар)
МЗ Брза
МЗ Брза
МЗ Букова Глава
МЗ Велика Сејаница
МЗ Вучје
МЗ Горина
МЗ Горина
МЗ Горња Бунуша
МЗ Горња Јајина
МЗ Горња Слатина
МЗ Градашница
МЗ Градашница
МЗ Грделица
(стручна служба)
МЗ Губеревац
МЗ Доња Бунуша
МЗ Доња Бунуша
МЗ Доња Локошница
МЗ Доње Стопање
МЗ Драшковац
МЗ Душаново
МЗ Живково
МЗ Загужане
МЗ Залужње
МЗ Злоћудово
МЗ Кумарево
МЗ Липовица
(дом здравља)
МЗ Манојловце
МЗ Манојловце
МЗ Међа
МЗ Мирошевце
МЗ Мирошевце
МЗ Мирошевце
МЗ Мирошевце
МЗ Навалин
(основна школа)
МЗ Накривањ
МЗ Накривањ

54
0
1
6248
0
7886
0
360
0
0
1
0
0
50
0
11
0
25299
18681
0
4
0
0
153
194
0
20891
0
0
2088
601
15252
892
0
104
0
4429
25
108
440
0
2381
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

МЗ Ораовица Грделичка
МЗ Ораовица Црковничка
(дом здравља)
МЗ Петровац
МЗ Петровац
МЗ Подримце
МЗ Пресечина
МЗ Прибој
МЗ Радоњица
МЗ Слатина
МЗ Славујевце
МЗ Тодоровце
МЗ Тулово
МЗ Турековац
МЗ Турековац
МЗ Турековац
МЗ Чифлук Разгојнски
МЗ Шишинце
МК Белановце
МК Брестовац
МК В.Грабовница
МК Бунушки Чифлук
МК Печењевце
МК Варош Предејане
МК Манојловце
МК Разгојна
МК Вучје
МК Стројковце
МК Доња Јајина
МК Славујевце
МК Турековац
МК Богојевце
МК Велико Трњане
МК Орашац
МК Велика Копашница
МК Винарце
МК Јашуња
МК Црковница
МK Губеревац
Услужни центар, Трг Револуције бб,
Лесковац
Управна зграда Власина, орг. Упр. Ск.
опш., Власина рид одмаралиште бб
Власина, орган управе СО
Пансион Радан, Ск.опш. Власина рид,
Власина
Пансион Бабичка гора, орг. Упр. Со

25
5218
10
0
57
14
15
88
1327
1
1153
0
15437
377
0
0
862
384
5858
7351
12398
8425
11016
3620
0
54
6192
1842
296
0
3983
650
3914
68
8349
164
66
218
29646
0
1080
0
0
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101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Власина рид
Одмаралиште Кукавица, орг. уп. ск.
опш. Власина рид
Пансион Чемерник, Власина Рид,
одмаралиште бб
ГУ за инспекцијске послове, Дом
привреде бб, Лесковац
Вукадин Николић, Вучје, ул.
К.Стаменковића 30
Просторија града Лесковца у Орашцу
СО, ул.Трг револуције 7, Дом
привреде 7 спрат, Лесковац
СО, ул. Пана Ђукића 9, Лесковац
Завод за цене, ул. Трг револуције бб
осмосратница, Лесковац
Стари уред 2.спрат, ул.Ратка
Павловића 1, Лесковац
Општински одбор СПО Лесковац,
ул.Југ Богдана 6, Лесковац
МЗ осветљење просторија, ул.Николе
Скобаљића, Лесковац
Пословни простор СО Лесковац,
ул.Трг револуције 33, Лесковац
Општина, Дом привреде, ул.Трг
револуције бб, Лесковац
Скупштина општине, ул.Пана Ђукића
11, Лесковац
Пумпа подстаница, хол
осмоспратнице, ул.Трг револуције бб,
Лесковац
Павиљон ии Гоша КК Здравље,
ул.Пана Ђукића 11, Лесковац
Пословни објекат у Грделици,
ул.29.новембара 1, Грделица
Југобанка, Дом привреде, ул.Трг
револуције бб, Лесковац
Југобанка, Дом привреде, ул.Трг
револуције бб, Лесковац
Југобанка, Дом привреде, ул.Трг
револуције бб, Лесковац
Југобанка, Дом привреде-банка,
ул.Трг револуције бб, Лесковац
ЈП Радио Лесковац, Масариков трг 7
ЈП Радио Лесковац, предајник на
Хисару, ул. Хисарска1/99
ЈП Радио Лесковац, предајник,

2692
0
29765
12114
2052
0
31305
0
29753
43376
250
13001
111339
52530
0
9438
26035
29
13125
916
70482
0
0
0
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125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Масариков трг
Село Горње Крајинце, свлачионице
Месна канцеларија Доња Јајина
Просторије МЗ Печењевце
МЗ Печењевце 1
МЗ Печењевце 2
Здравствено административни центар
МЗ Анчики 1
Здравствено административни центар
МЗ Анчики 2
УКУПНО

128
1247
0
484
148
5028
1100
789 533

Табела 2. Основне и средње школе са територије града Лесковца – наручиоци:
Р.бр.

Назив наручиоца

Адреса наручиоца

Основне школе

ул. Учитеља Јосифа
18, 16000 Лесковац
ул. Влајкова 24, 16000
Лесковац
ул. Саве Ковачевића
69, 16000 Лесковац
ул. Лесковачког одреда
6, 16000 Лесковац
ул. Васе Пелагића 5,
16000 Лесковац
ул. Норвежанска 36,
16000 Лесковац
ул. Дубочица 72,
16000 Лесковац
ул. Видоја Смилевског
8, 16000 Лесковац
село Турековац 16231
село Манојловце
16201
село Орашац, 16201
Манојловце

1.

ОШ „Јосиф Костић“

2.

ОШ „Петар Тасић“

3.

ОШ „Вук Караџић“

4.

ОШ „Светозар
Марковић“

5.

ОШ „Васа Пелагић“
ОШ „Коста
Стаменковић“
ОШ „Трајко
Стаменковић“

6.
7.
8.

ОШ „Вожд Карађорђе“

9.

ОШ „Ђура Јакшић“
ОШ „Радоје
Домановић“

10.
11.

ОШ „Јосиф Панчић“

12.

ОШ „Милутин
Смиљковић“

13.

ОШ „Бора Станковић“

14.

ОШ „Бора Станковић“

Планирана (оквирна)
потрошња електричне
енергије на годишњем нивоу
у kwh
62.100
45.000
43.403
62.000
53.200
62.550
41.700
120.000
67.000
79.668
25.671

село Винарце 16207

36.616

село Богојевце, ул.
Владе Ђокића бб,
16000 Лесковац
ул. 29. новембар 10,

29.780
85.000
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15.
16.
17.

ОШ „Славко
Златановић“
ОШ „Никола
Скобаљић“
ОШ „Десанка
Максимовић“

18.

ОШ „Вук Караџић“

19.

ОШ „Бора Станковић“
ОШ „Бранко
Радичевић“

20.
21.

ОШ „Вук Караџић“

22.

ОШ „Аца
Синадиновић“
Средње школе

23.

Гимназија

24.

ТШ „Раде Металац“

25.

Трговинскоугоститељска школа

26.

Економска школа
„Ђука Динић“

27.

Школа за текстил и
дизајн

28.

Пољопривредна школа

29.

Хемијско-технолошка
школа „Божидар
Ђорђевић - Кукар“

30.

Медицинска школа

31.
32.
33.
34.
-

Средња школа
Грделица
Средња школа
„Светозар КрстићTоза“
ШОСО „11. октобар“
Музичка школа
„Станислав Бинички“
Укупно основне и
средње школе:

16203 Вучје
село Мирошевце
16204
село Велико Трњане,
16000 Лесковац
ул. 29. новембар бб,
16220 Грделица
село Велика
Грабовница 16221
село Губеревац 16211
ул. Вука Караџића 1,
16253 Брестовац
ул. Живка Митровића
2, 16251 Печењевце
ул. Омладинска 28,
16222 Предејане
ул. Косте
Стаменковића 15,
16000 Лесковац
ул. Димитрија
Туцовића бб, 16000
Лесковац
ул. Дубочица бб,
16000 Лесковац
ул. Косте
Стаменковића 15,
16000 Лесковац
ул. Виљема Пушмана
21, 16000 Лесковац
ул. Нишка 65, 16000
Лесковац
ул. Влајкова 94, 16000
Лесковац
ул. Боре Пиксле 1,
16000 Лесковац
ул. 29. новембар бб,
16220 Грделица
ул. 29. новембар 10,
16203 Вучје
ул. Кајмакчаланска 24,
16000 Лесковац
ул. Млинска 2, 16000
Лесковац
-

35.224
61.700
60.000
40.000
18.229
115.400
52.500
24.814
55.000

121.529
134.000
49.035
85.000
78.628
64.000
54.650
30.000
21.796
184.720
19.168
2.119.081
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Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје
Наручиоцу.
2. Квалитет
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду
преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2014), Правилима о раду дистрибутивног
система (''Сл. гласник РС'' бр. 4/2010, 3/2014, 41/2014) и Уредбе о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013 и 91/2018), односно у
складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
квалитет и испоруку електричне енергије.
3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У складу са одредбама докумената из тачке 2. овог поглавља конкурсне документације.
4. Рок испоруке
Рок испоруке електричне енергије је најдуже 1 (једнa) годинa oд дана закључивања
уговора, а испорука почиње од дана завршетка законске процедуре избора снабдевача
(очитавања стања на бројилима), на период од 00:00 h до 24:00 h по централноевропском времену.
5. Место испоруке
Мерна места наручиоца (у власништву локалне самоуправе - града Лесковца и
основних и средњих школа са територије града Лесковца) прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи
– наведена у прилогу конкурсне документације у Табели 1. и Табели 2. (поглавље XIII.
конкурсне документације).
6. Посебни услов
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од
стране одговорног лица понуђача, којом 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 («Службени гласник РС, бр. 145/14 и
95/2018»), односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
1) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца и
2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

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:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) 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 (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона тј. важећу Лиценцу
за обављање енергетске делатности: Снабдевање електричном
енергијом, издату од Агенције за енергетику Републике Србије сагласно
важећем Закону о енергетици («Службени гласник РС» бр. 145/14 и
95/2018);
5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан
чл. 76. Закона, и то:
1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Услови:
- да остварени пословни приход у последње три године (2017., 2018. и
2019.) за које су достављени подаци мора да буде већи од 114.000.000,00
динара;
- да понуђач у периоду од 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за
подношење понуде на Порталу јавних набавки - није био неликвидан.
2) Да располаже неопходним пословним капацитетом:
Услов:
- Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије,
односно да је у било ком периоду у претходне две године до дана
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објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
обавио минимално десет трансакција, што се доказује Потврдом
(уверењем) Оператора преносног система коју је исти дужан да достави.
3) Да располаже довољним кадровским капацитетом:
Услов:
Понуђач мора да располаже са најмање 10 извршилаца за све време
извршења уговора о јавној набавци и то са следећим квалификацијама:
- најмање 6 извршилаца - дипломираних инжењера електро струке и
- најмање 4 извршиоца - са високом стручном спремом различитих струка
(правне, економске, заштите на раду и сл.)
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1), 2) и 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и услов из
члана 75. став 2. Закона.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и
4) Закона, као и услов из члана 75. став 2. Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Потврде надлежног суда, односно
надлежне полицијске управе и то за: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe надлежног Основног суда (које обухвата и податке
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење надлежног
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која
су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није
осуђиван за кривична дела против привреде и кривична дела примања мита; 2)
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
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Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе из седишта понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Важећа Лиценца за обављање
енергетске делатности: Снабдевање електричном енергијом, која је издата од
стране Агенције за енергетику Републике Србије сагласно важећем Закону о
енергетици, а коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола
(лиценца) мора бити важећа, а као доказ за то понуђач доставља и потврду
наведене Агенције да је та лиценца још увек важећа, или адекватан документ
предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, а који
понуђач доставља у виду оверене копије.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI).
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално. Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем. Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача, као и од стране
овлашћеног лица подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, да
располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, као и довољним
кадровским капацитетом, понуђач доказује достављањем следећег доказа:
1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом:
Услови:
- да остварени пословни приход у последње три године (2017., 2018. и
2019.) за које су достављени подаци мора да буде већи од 114.000.000,00
динара;
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- да понуђач у периоду од 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за
подношење понуде на Порталу јавних набавки - није био неликвидан.
Докази:
Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и
биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за
претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019). Уколико Извештај о бонитету
Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2019. годину, доставити
Биланс стања и Биланс успеха за 2019. годину. За случај да обрада података није
завршена од стране Агенције за привредне регистре, понуђач може доставити Изјаву на
свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача, да испуњава
финансијски капацитет који се односи на тражени пословни приход, за коју наручилац
задржава право да провери у стручној оцени понуда захтевом за достављањем траженог
доказа.
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих
шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив
за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да
понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних
набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.
2) Да располаже неопходним пословним капацитетом:
Услов:
- Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије,
односно да је у било ком периоду у претходне две године до дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
обавио минимално десет трансакција, што се доказује Потврдом
(уверењем) Оператора преносног система коју је исти дужан да достави.
Доказ:
Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду у претходне две
године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки обавио минимално десет трансакција.
3) Да располаже довољним кадровским капацитетом:
Услов:
Понуђач мора да располаже са најмање 10 извршилаца за све време
извршења уговора о јавној набавци и то са следећим квалификацијама:
- најмање 6 извршилаца - дипломираних инжењера електро струке и
- најмање 4 извршиоца - са високом стручном спремом различитих струка
(правне, економске, заштите на раду и сл.)
Доказ:
Копије Пријава на осигурање (одговарајући М обрасци) за лица у радном односу код
понуђача, односно уговор о начину и условима ангажовања лица која нису у радном
односу – уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца),
уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о допунском раду или
други уговор који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача (уколико је
лице уговорно ангажовано код понуђача сходно члану 197. до 202. Закона о раду) или
Изјава на меморандуму понуђача да располаже довољним кадровским капацитетом коју
наручилац задржава право да провери у стручној оцени понуда захтевом за
достављањем тражених доказа.
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4), а доказ
из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Доказ из члана 75. став 2. Закона доставља за сваког члана групе.
Додатни услов група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4)
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Доказ из члана 75. став 2. Закона доставља за сваког подизвођача.
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
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
За случај да за испуњеност додатних услова у погледу неопходног финансијског
капацитета који се односи на пословни приход и у погледу довољног кадровског
капацитета, понуђач као доказе достави изјаве из члана 77. став 4. Закона дате под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу којима потврђује да испуњава тражене
услове, наручилац ће поступити сходно члану 79. став 2. Закона.
У вези са претходна два наведена става, ако понуђач у остављеном, примереном року
који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из
регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, који су
јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у регистру понуђача
достављањем изјаве о томе на свом меморандуму која ће садржати број решења о
упису у регистар понуђача са навођењем интернет стране на којој се то може
проверити, односно уместо тога понуђачи могу доставити у понуди копију Решења о
упису понуђача у Регистар или извод из тог регистра. Наручилац ће на интернет
страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је понуђач који поднoси
понуду уписан у регистар понуђача.
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.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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 дата на
српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног
судског тумача.
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.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Наручилац води поступак на српском језику.
Понуђач подноси понуду на српском језику, односно понуда и тражени подаци из
конкурсне документације морају да буду састављени на српском језику. Уколико се
докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и
оверени од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 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.
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.
Рок за подношење понуда је 24.07.2020. године до 12,00 сати.
Понуду доставити на адресу: Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг
револуције 33/4, 16000 Лесковац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –
електрична енергија, ЈН бр. 025-1/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.07.2020. године до
12,00 сати, без обзира на начин достављања.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
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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.
Јавно отварање понуда обавиће се 24.07.2020. године са почеткома у 12,30 сати, у
просторијама наручиоца.
Понуде које нису благовремене неће се отварати, већ ће се исте након окончања
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти да је
иста неблаговремена.
3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:
Обавезну садржину понуде чине образац понуде, сви докази тражени конкурсном
документацијом, као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне
документације, на начин како је то и одређено.
Oбрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. На сваком
обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан, односно које лице је дужно
да образац овери печатом и потпише, и то:
- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац
мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, а образац XI Изјава
о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, и од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверен његовим печатом;
- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица носиоца групе односно овлашћеног члана групе
понуђача – представника групе понуђача, а образац X Изјава о независној понуди и
образац XI Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, и од стране
овлашћеног лица члана групе понуђача и оверен његовим печатом.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа –
Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције бр. 33/4, 16000 Лесковац, до истека рока
за подношење понуда односно до дана 24.07.2020. године до 12,00 сати, без обзира на
начин достављања са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 025-1/20 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – електрична енергија, ЈН бр. 025-1/20 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
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„Опозив понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 025-1/20 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр.
025-1/20 - 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. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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 Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, 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.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2)
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,
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 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
као и податке о:
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19) рачунајући од дана уредно
испостављене фактуре за испоручену количину електричне енергије (потврђене од
стране наручиоца и изабраног понуђача) на адресу сваког од наручиоца за свако мерно
место на основу уговорене цене. Све достављене фактуре морају у свом садржају
имати број и датум закљученог уговора о купопродаји електричне енергије са
потпуним снабдевањем. Пре испостављања фактуре морају бити регистроване у
Централном регистру фактура.
Наручиоци ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне
фактуре (рачуна) на своју адресу, а у року који изабрани понуђач наведе у обрасцу
понуде и Моделу уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.
Услови плаћања исписују се на обрасцу понуде. Исти морају бити нумерички
(бројчано) исказани, односно неће се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр.
одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.).
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара и места испоруке добара
Рок испоруке електричне енергије је најдуже 1 (једнa) годинa oд дана закључивања
уговора, а испорука почиње од дана завршетка законске процедуре избора снабдевача
(очитавања стања на бројилима), на период од 00:00 h до 24:00 h по централноевропском времену.
Место испоруке – примопредаје су мерна места наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи,
у свему према Табелама 1. и 2. датих у поглављу XII конкурсне документације као
Прилог.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
9.4. Захтев у погледу квалитета
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Изабрани понуђач је одговоран за квалитетно извршавање посла, односно да наручиоцу
испоручи тражена добра у складу са понудом, конкурсном документацијом, законским
и подзаконским прописима, техничким и другим прописима и стандардима који
регулишу материју предметне јавне набавке, правилима струке и уговором.
Изабрани понуђач се обавезује да отклони све недостатке и неправилности које се могу
јавити током извршења уговора, а за које он може бити одговоран.
9.5. Посебни услов у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 188. став
3. Закона о енергетици:
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од
стране одговорног лица понуђача, којом 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 одмах по потписивању
уговора закључити:
1) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца и
2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена електричне енергије, коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона,
мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).
Цена мора бити исказана са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у
обзир цена без пореза на додату вредност..
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Обавеза понуђача је да искажу цену по јединственој тарифи по једном kWh електричне
енергије, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, односно цену за једнотарифни начин обрачуна
утрошка електричне енергије.
Цена не обухвата: трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као ни
трошкове акцизе. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје
наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и
ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са
важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
објављеној у „Службеном гласнику РС“, односно у ускладу са методологијама за
одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС“, накнаду за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије - према важећој Уредби о мерама
подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије, а акциза ће бити
обрачуната сагласно важећем Закону о акцизама.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
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Образац структуре цене (поглавље VIII у конкурсној документацији), понуђачи
попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
По овој конкурсној документацији не захтевају се средства обезбеђења предметне јавне
набавке.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Наручилац је дужан да:
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена понуђача као и податке о поднетим понудама, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова и понуђена цена која је
конкурсном документацијом одређена као елемент критеријума.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:
Градска управа за јавне набавке, ул. Трг револуције бр. 33/4, или путем факса на број
016-216-651, или на e-mail: javnanabavkasuzana@sbb.rs, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде. У том смислу, заинтересовано лице може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објавити на Порталу јавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 025-1/20”.
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.
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14. 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, који не може бити краћи од 5 дана, 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.
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду понуђача, ако поседује доказе сагласно члану 82.
Закона.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио благовремену и прихватљиву понуду
применом критеријума „најнижа понуђена цена“ што подразумева рангирање понуда
само и искључиво на основу тога колика је цена по јединственој тарифи за један kWh
електричне енергије понуђена, без ПДВ-а, тј. за једнотарифни начин обрачуна утрошка
електричне енергије.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће
доделити уговор оном понуђачу који, као активни учесник на тржишту електричне
енергије, има већи број трансакција потврђених од стране Оператора преносног
система.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као и исти број
трансакција, наручилац ће уговор доделити жребањем. О начину жребања понуђачи ће
бити благовремено обавештени.
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18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на
број 016-216-651 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. 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 од 7 дана, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 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 понуда, 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.
Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
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Уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда, односно радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или
обустави поступка, односно оспорава одлуку о додели уговора или одлуку о обустави
поступка, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 120.000,00 динара.
Захтев за заштиту права мора да 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 ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован;
3)
износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4)
број рачуна буџета: 840-30678845-06;
5)
шифру плаћања: 153 или 253;
6)
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
7)
сврха: ЗЗП, назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права ;
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 друге напред поменуте елементе потврде о извршеној
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор;
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, 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.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор.
Потписан и оверен уговор, наручилац ће доставити изабраном понуђачу на
потписивање, 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 наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
За случај да понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
21. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Сходно чл. 115. ст. 1. Закона наручилац може, након закључења уговора о јавној
набавци без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора.
Након закључења Уговора за набавку и испоруку електричне енергије са потпуним
снабдевањем за потребе града Лесковца, односно са наручиоцима – основним и
средњим школама са територије града Лесковца, исти ће дозволити промену
предметних Уговора у случају да дође до промена у оквиру ТАБЕЛЕ МЕРНИХ
МЕСТА, поглављу XII. Прилог: Мерна места потрошње електричне енергије по
корисницима, Табела 1. и Табела 2.: – Табела 1. Мерна места корисника - Град
Лесковац, односно - Табела 2. Mерна места наручиоца – основних и средњих школа са
територије града Лесковца (у даљем тексту: ТАБЕЛЕ МЕРНИХ МЕСТА), која су
саставни део Уговора.
До промена у оквиру ТАБЕЛЕ МЕРНИХ МЕСТА Уговора може да дође у случају да
неки од грађевинских објеката који припадају наручиоцу Граду Лесковцу, односно
наручиоцима основним и средњим школама са територије града Лесковца, буде отуђен
из јавне својине града Лесковца односно својине основних и средњих школа, или у
случају да неки нови објекат буде прибављен у јавну својину града Лесковца или
основних и средњих школа.
У случају да дође до прибављања објеката (грађење или куповина или на други начин)
или отуђења објеката, наручилац ће дозволити промену предметних Уговора у делу
ТАБЕЛЕ МЕРНИХ МЕСТА, где ће се евидентирати промене у виду додавања нових
мерних места испоруке електричне енергије или брисања одређених мерних места.
До промена у оквиру ТАБЕЛЕ МЕРНИХ МЕСТА може да дође и ако настану измене у
бројевим бројила или ЕД бројевима објеката.
Измена Уговора ће бити извршена у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
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22. За све што није предвиђено овом конкурсном документацијом, сагласно ће се
примењивати одговарајуће одредбе важећег Закона о јавним набавкама, као и
одговарајуће одредбе важећих подзаконских аката из области јавних набавки, а који се
конкретно односе на предметну јавну набавку.
23. ОБАВЕШТЕЊЕ:
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __.__.2020. године за јавну набавку добара –
електричне енергије, ЈН број 025-1/20.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Врста правног лица:
микро, мало, средње, велико, физичко лице
(уписати одговарајућу класификацију)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
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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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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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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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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – електрична енергија бр. ЈН бр. 025-1/20:
Укупна
Укупна
цена без
цена са
Цена
Цена
ПДВ-а у
ПДВ-ом у
без
са
Предмет
Јединица
Процењене
дин.,
дин.,
ПДВ-а у
ПДВ-ом у
набавке
мере
количине
за
за
дин. по 1
дин. по 1
kWh
kWh
процењене процењене
количине количине
1.
2.
3.
4.
5.
6. (3×4)
7. (4×5)
Електрична
енергија
јединствена
тарифа

kWh

2.908.614

* Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у
складу са Законом о енергетици, за набавку и испоруку електричне енергије.
У цену по јединственој тарифи нису обухваћени трошкови:
Трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије
Трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
Трошкови акцизе.
45 дана од дана службеног пријема
Рок и начин плаћања
исправног рачуна (фактуре)
Рок важења понуде – најмање 60 дана
(уписати у празном пољу)
Рок испоруке

Место и начин испоруке

Најдуже 1 (једнa) годинa oд дана закључивања
уговора, а испорука почиње од дана завршетка
законске процедуре избора снабдевача
(очитавања стања на бројилима) на период од
00:00 h до 24:00 h по централно-европском
времену,
На мерним местима (местима примопредаје)
наручиоца наведеним у прилогу XIII - Табела
1. и Табела 2.

Понуда се односи на целокупну набавку.
Прихватамо све услове наведене у уговору.
Документа која су приложена у прилогу понуде одговарају оригиналима.
Датум
_____________________________

Понуђач
________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач који наступа самостално, као и понуђач који наступа са
подизвођачем, мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду односно
учествују као група понуђача, образац понуде потписује овлашћено лице носиоца посла
односно овлашћеног члана групе понуђача.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
са потпуним снабдевањем
Закључен између уговорних страна:
1. ______________________________________, ул. __________________________,
број рачуна ____________________ код Управе за трезор Лесковац, матични број
___________, ПИБ ___________, кога/ју заступа ___________________________,
као Наручилац (у даљем тексту: Купац) и
2. ____________________________________________, из ______________ ул.
_________________, текући рачун ________________, матични број
______________, ПДВ број ______________, ПИБ ____________, шифра
делатности ___________, кога заступа ___________________ као најповољнији
понуђач (у даљем тексту: Снабдевач).
Уговорне стране констатују:
- да је Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, Одлуком бр. 1380404/2020-11 од 10.06.2020. године о спровођењу поступка јавне набавке од стране више
наручилаца, овлашћен да у своје име и за свој рачун, као и овлашћен од стране
наручилаца наведених у поглављу III. конкурсне документације – Табела 2. Основне и
средње школе са територије града Лесковца – наручиоци, да у њихово име и за њихов
рачун, спроведе поступак предметне јавне набавке о купопродаји електричне енергије
са потпуним снабдевањем и да донесе Одлуку о додели уговора Снабдевачу,
- да је Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, на основу чл. 32, 52.
ст. 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и
68/15 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је, сходно
чл. 55. ст. 1. т. 2., а у вези са чл. 57. ст. 1. и 2. Закона, објављен на Порталу јавних
набавки дана __.__.2020. године под шифром _________, затим, на Порталу Службеног
гласника РС дана __.__.2020. године под шифром_______ и интернет страници Града
Лесковца, спровео поступак за јавну набавку добара електричне енергије, у отвореном
поступку број 025-1/20;
- да је Снабдевач дана ________2020. године, доставио понуду број __________ од
______. 2020. године, која у потпуности испуњава захтеве Купца из конкурсне
документације и саставни је део овог уговора;
- да је Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, у складу са чланом
108. став 1. Закона, на основу понуде Снабдевача и Одлуке о додели уговора
број:_____-404/2020-11 од _______.2020. године, изабрао Снабдевача за испоруку
електричне енергије.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним
снабдевањем, за потребе мерних места Купца наведених у поглављу XII конкурсне
документације - Прилог Мерна места потрошње електричне енергије по корисницима,
Табела 1. и Табела 2., а који чини саставни део овог уговора.
Уговорена вредност за процењену (оквирну) количину електричне енергије у
количини од ___________ кWh износи _____________ динара без ПДВ-а, односно
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______________ динара са ПДВ-ом. (у овом моделу уговора ова поља остају празна
тј. непопуњена, а податке у коначној верзији уговора обавезно попуњава сваки
Наручилац појединачно за своје потребе на следећи начин: укупна процењена
(оквирна количина) електричне енергије на годишњем нивоу појединачно по сваком
наручиоцу, наведена у поглављу III. Конкурсне документације
× цена по
јединственој тарифи из понуде Снабдевача)
Обзиром да се ради о процењеној (оквирној) количини електричне енергије,
Купац задржава право измене у погледу уговорене количине у зависности од
конкретних потреба, до износа средстава предвиђених у буџету односно финансијским
планом за наведену намену, односно до износа процењене вредности предметне јавне
набавке.
Члан 2.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије цену
по јединственој тарифи (цену за једнотарифни начин обрачуна утрошка електричне
енергије) од ________ динара без ПДВ-а. (податак попуњава Снабдевач)
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије
врши се по наведеној цени за један кWh електричне енергије из става 1. овог члана, а
према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на
местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим
уговором.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења
система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за
дистрибуцију електричне енергије, накнада за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије, као ни трошкови акцизе.
Трошкове из става 4. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз
примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије, а према важећој
Одлуци о цени приступа систему за пренос електричне енергије објављеној у
Службеном гласнику Републике Србије, примену ценовника за приступ систему за
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику
Републике Србије, односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених
у Службеном гласнику Републике Србије, накнаду за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије - према важећој Уредби о мерама подстицаја за
повлашћене произвођаче електричне енергије, а акциза ће бити обрачуната сагласно
важећем Закону о акцизама.
Члан 3.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
1) Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са 100%
балансном одговорношћу.
2) Период испоруке: најдуже годину дана од дана закључења уговора, а
испорука почиње од дана завршетка законске процедуре избора снабдевача (очитавања
стања на бројилима), на период од 00:00 h до 24:00 h по централно-европском времену.
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3) Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца, на месту
примопредаје током испоруке.
4) Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи
у складу са постојећим ознакама ЕД из Прилога - Табела 1. и Табела 2. која је саставни
део овог уговора (поглавље XII. конкурсне документације).
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне
енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система (''Службени гласник
РС'', бр. 79/2014).
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 120/14), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду
дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије
(''Службени гласник РС'' бр. 63/13 и 91/2018), односно према свим важећим законским
и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од 45 дана од дана
службеног пријема исправне фактуре за испоручену количину електричне енергије,
потврђене од стране Купца и Снабдевача, посебно за свако мерно место односно место
примопредаје, и то месечно за претходни месец, уплатом на рачун снабдевача.
Снабдевач доставља фактуре на адресу Купца за свако мерно место на основу
уговорене цене и све фактуре морају у свом садржају имати број и датум закљученог
уговора о купопродаји електричне енергије.
Члан 4.
Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке Купаца.
Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са
чланом 188. став 3. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 145/14 и 95/2018),
односно да закључи и Купцима достави:
- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје
Купаца.
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купаца наведена
у конкурсној документацији.
Члан 5.
Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купце, на местима
примопредаје (мерна места) 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 оператора
дистрибутивног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцима фактуру
за испоручену електричну енергију, која садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и
информације из члана 195. Закона о енергетици. Све достављене фактуре морају у свом
садржају имати број и датум закљученог уговора о купопродаји електричне енергије.
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Члан 6.
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу
са овим уговором.
Члан 7.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора.
Члан 8.
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, енергетске делатности 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
Лесковцу.
Члан 10.
Овај уговор сматра се закљученим даном потписивања од стране обеју уговорних
страна, важи годину дана и примењује се почев од 01.10.2020. године, односно од дана
завршетка законске процедуре избора снабдевача (очитавања стања на бројилима),
односно од дана стицања услова за промену снабдевача сагласно Правилу о промени
снабдевача („Службени гласник РС“, бр. 65/15 и 10/17).
Члан 11.
Купац и Снабдевач су дужни да, након потписивања овог уговора, именују лица
која ће бити овлашћена за размену информација и предузимање потребних активности
за извршавање уговора. У име купца о извршењу обавеза по овом уговору стараће се
лица из Одељења за општу управу и заједничке послове и Одељења за финансије
Градске управе града Лесковца, а по овлашћењу надлежних старешина тих управа.
(важи за град Лесковац)
Купац и Снабдевач су дужни да, након потписивања овог уговора, именују лица
која ће бити овлашћена за размену информација и предузимање потребних активности
за извршавање уговора. У име купца о извршењу обавеза по овом уговору стараће се
лице из саме школе, а по овлашћењу надлежног овлашћеног лица те школе. (важи за
школе)
Члан 12.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су буџетом града Лесковца за
2020. годину за обавезе града Лесковца за утрошену електричну енергију. (важи за
град Лесковац)
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским планом школе
и буџетом града Лесковца за 2020. годину за обавезе школе за утрошену електричну
енергију. (важи за школе)
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Обавезе које по овом уговору доспевају у 2021. години, биће реализоване
највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у 2021. години.
Члан 13.
Након закључења уговора о јавној набавци, а у случају указане потребе, купац
може без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да
се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора.
Након закључења Уговора за набавку и испоруку електричне енергије са
потпуним снабдевањем за потребе града Лесковца, односно са наручиоцима –
основним и средњим школама са територије града Лесковца, исти ће дозволити
промену предметних Уговора у случају да дође до промена у оквиру ТАБЕЛЕ
МЕРНИХ МЕСТА, поглављу XII. Прилог: Мерна места потрошње електричне енергије
по корисницима, Табела 1. и Табела 2.: – Табела 1. Мерна места корисника - Град
Лесковац, односно - Табела 2. Mерна места наручиоца – основних и средњих школа са
територије града Лесковца (у даљем тексту: ТАБЕЛЕ МЕРНИХ МЕСТА), која су
саставни део Уговора.
До промена у оквиру ТАБЕЛЕ МЕРНИХ МЕСТА Уговора може да дође у
случају да неки од грађевинских објеката који припадају наручиоцу Граду Лесковцу,
односно наручиоцима основним и средњим школама са територије града Лесковца,
буде отуђен из јавне својине града Лесковца односно својине основних и средњих
школа, или у случају да неки нови објекат буде прибављен у јавну својину града
Лесковца или основних и средњих школа. (у коначној верзији уговора ставови 2. и 3.
овог члана биће прилагођени сваком конкретном наручиоцу)
У случају да дође до прибављања објеката (грађење или куповина или на други
начин) или отуђења објеката, наручилац ће дозволити промену предметних Уговора у
делу ТАБЕЛЕ МЕРНИХ МЕСТА, где ће се евидентирати промене у виду додавања
нових мерних места испоруке електричне енергије или брисања одређених мерних
места.
До промена у оквиру ТАБЕЛЕ МЕРНИХ МЕСТА може да дође и ако настану
измене у бројевим бројила или ЕД бројевима објеката.
Измена Уговора ће бити извршена у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих су за купца 4
(четири) примерка, а за снабдевача 2 (два) примерка.
КУПАЦ
______________________ м.п.

СНАБДЕВАЧ
________________________

Напомена:
Да је сагласан са моделом уговора, попуњава и потписује овлашћено лице понуђача који
наступа самостално. У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно у
случају подношења заједничке понуде, обавезан је да га потпише овлашћено лице
понуђача из понуде са учешћем подизвођача, односно овлашћени члан групе понуђача у
име групе понуђача.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
За поступак јавне набавке добара – електричне енергије, бр. 025 -1/20
Предмет ЈН

Количина

Цена без
ПДВ-а по
1 kwh
3

Цена са
ПДВ-ом
по 1 kwh
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

1
2
5 (2x3)
6 (2x4)
Електрична
енергија Јединствена 2.908.614
тарифа
(kwh)
УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
У јединствену јединичну цену нису обухваћени остали (зависни) трошкови:
Трошкови приступа за пренос електричне енергије
Према важећој ( у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за
пренос електричне енергије на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику
Републике Србије и која је објављена у “Службеном гласнику РС”.
Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва
за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на
које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су
објављене у “Службеном гласнику РС”.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
Према важећој Уредби Владе РС о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче
електричне енергије.
Трошкови акцизе.
Обрачунавају се сагласно важећем Закону о акцизама.
Датум:

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________, у
поступку јавне набавке добара –електрична енергија, бр. 025-1/20, доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
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.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара - електричне енергије, бр. 025-1/20, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: 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 може трајати до 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. Образац копирати у потребном
броју примерака.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ___________________________________________________ је у поступку
јавне набавке добара - електричне енергије, бр. 025-1/20, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
__________________

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од
стране овлашћеног лица понуђача и од стране овлашћеног лица подизвођача. Образац
копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Образац копирати у потребном
броју примерака.
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XII ПРИЛОГ: Мерна места потрошње електричне енергије по
корисницима, Табела 1. и Табела 2.
Табела 1. Мерна места корисника - Град Лесковац
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Мерно место
МЗ Вељко Влаховић
МЗ Ветерница
МЗ Дубочица
МЗ Коста Стаменковић
МЗ Марко Црни
МЗ Милентије Поповић
МЗ Морава
МЗ Хисар
МЗ Хисар
МЗ Центар
МЗ Анчики
МЗ Бобиште
МЗ Братмиловце
(основна школа)
МЗ Братмиловце
МЗ Доње Синковце
МЗ Бадинце
МЗ Белановце
МЗ Бели Поток
МЗ Богојевце
(пошта)
МЗ Брестовац
МЗ Брестовац
(услужни центар)
МЗ Брза
МЗ Брза
МЗ Букова Глава
МЗ Велика Сејаница
МЗ Вучје
МЗ Горина
МЗ Горина
МЗ Горња Бунуша
МЗ Горња Јајина
МЗ Горња Слатина
МЗ Градашница
МЗ Градашница
МЗ Грделица
(стручна служба)
МЗ Губеревац

1679649
6145985
9439973
5236721
1334991
9212333
203929
181690
7541884
6068459
287971
20780136667

Категорија
потрошње
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6

Одобрена
снага
17,25kw
17,25kw
5,75kw
17,25kw
17,25kw
17,25kw
17,25kw
17,25kw
17,25kw
5,75kw
11,04kw
17,25kw

66429 00190049

4456696

ШП ТГ 5/6

17,25kw

66429 00294413
66403 00159939
66457 00219577
66403 00163103
66136 00198169

8003155
9195056
2145631
6171027
127819

ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6

5,75kw
5,75kw
17,25kw
17,25kw
17,25kw

66429 01162600

139662

ШП ТГ 5/6

17,25kw

66381 00168273

29734

ШП ТГ 5/6

17,25kw

66370 00400611

30251

ШП ТГ 5/6

17,25kw

66136 00206447
66136 01185524
66136 00207419
66457 00229025
66136 00196620
66136 00206951
66136 00207095
66136 00298384
66136 01068218
66429 00181643
66429 00181562
66429 01171862

1563589
326449
2382558
7886336
6153414
1458729
2967632
331446
142
402697
2975666
284651

ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6

5.75kw
11,04kw
5,75kw
5,75kw
17,25
17,25kw
5,75kw
21кw
17,25kw
5,75kw
5,75kw
11,04kw

66457 00214770

3766682

ШП ТГ 5/6

17,25kw

66457 00220231

206678

ШП ТГ 5/6

17,25kw

ЕД број

Број бројила

6654700046558
66547 00022888
66547 00001741
66547 00021130
66547 00015245
66547 00006891
66547 00027502
66547 00031607
66547 00030716
66547 00023698
66429 00185045
66547 01036882
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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.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

МЗ Доња Бунуша
МЗ Доња Бунуша
МЗ Доња Локошница
МЗ Доње Стопање
МЗ Драшковац
МЗ Душаново
МЗ Живково
МЗ Загужане
МЗ Залужње
МЗ Злоћудово
МЗ Кумарево
МЗ Липовица
(дом здравља)
МЗ Манојловце
МЗ Манојловце
МЗ Међа
МЗ Мирошевце
МЗ Мирошевце
МЗ Мирошевце
МЗ Мирошевце
МЗ Навалин
(основна школа)
МЗ Накривањ
МЗ Накривањ
МЗ Ораовица Грделичка
МЗ Ораовица
Црковничка
(дом здравља)
МЗ Петровац
МЗ Петровац
МЗ Подримце
МЗ Пресечина
МЗ Прибој
МЗ Радоњица
МЗ Слатина
МЗ Славујевце
МЗ Тодоровце
МЗ Тулово
МЗ Турековац
МЗ Турековац
МЗ Турековац
МЗ Чифлук Разгојнски
МЗ Шишинце
МК Белановце
МК Брестовац
МК В.Грабовница
МК Бунушки Чифлук

66136 00204231
66136 00204312
66381 00177426
66403 00156166
66381 00295623
66403 00157723
66381 00172700
66457 00222284
66381 00174249
66429 00181724
66429 00181805

3892932
2103081
3862845
10030614
16813
335040
5827450
4209735
5008520
3105042
2446749

ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШГ ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6

/
/
5,75kw
5,75kw
17,25kw
17,25kw
17,25kw
5,75kw
5,75kw
17,25kw
5,75kw

66381 00170685

441793

ШП ТГ 5/6

17,25kw

66429 01064608
66429 00183859
66381 00172033
66136 00209896
66136 01237427
66136 01237346
66136 01224953

20780132801
3922656
3862124
7042149
1700496013
1700495968
438438

ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5,75
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6

17,25kw
5,75kw
5,75kw
17,25kw
13,8kw
11,04kw
11,04kw

66429 00183778

4337247

ШП ТГ 5/6

5,75kw

66-136 00200597
66136 00326931
66457 00224732

7937318
9046368
6005925

ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6

17,25kw
17,25kw
17,25kw

66421 00183930

5064040

ШП ТГ 5/6

5,75kw

66400 01220598
66403 00158614
66403 00157561
66136 00201992
66381 00173358
66136 00204746
66457 00224309
66136 00210801
66136 00211955
66457 00222870
66403 00159181
66403 00159424
66403 00159262
66381 00174591
66403 00162727
66403 01165568
66381 00168940
66457 00220745
66136 00203855

460048
3177
5543532
1352274
3561222
7481461
2704764
1327049
6157987
3724707
443905
3112987
803300
99990126
7454860
141161
30093
2700652
9904684

ШП ТГ 5/6
ШП ТГ5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6

11,04kw
17,25kw
5,75kw
5,75kw
17,25kw
17,25kw
5,75kw
17,25kw
17,25kw
5,75kw
17,25kw
17,25kw
17,25kw
5,75kw
17,25kw
11,04kw
17,25kw
5,75kw
5,75kw
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.

98.
99.
100.
101.

102.

103.

104.
105.
106.
107.

МК Печењевце
МК Варош Предејане
МК Манојловце
МК Разгојна
МК Вучје
МК Стројковце
МК Доња Јајина
МК Славујевце
МК Турековац
МК Богојевце
МК Велико Трњане
МК Орашац
МК Велика Копашница
МК Винарце
МК Јашуња
МК Црковница
МK Губеревац
Услужни центар, Трг
Револуције бб, Лесковац
Управна зграда Власина,
орг. Упр. Ск. опш.,
Власина рид
одмаралиште бб
Власина, орган управе
СО
Пансион Радан, Ск.опш.
Власина рид, Власина
Пансион Бабичка гора,
орг. Упр. Со Власина рид
Одмаралиште Кукавица,
орг. уп. ск. опш. Власина
рид
Пансион Чемерник,
Власина Рид,
одмаралиште бб
ГУ за инспекцијске
послове, Дом привреде
бб, Лесковац
Вукадин Николић, Вучје,
ул. К.Стаменковића 30

66381 00163557
66457 00228304
66429 00179746
66381 00175211
66136 00196701
66136 00200325
66403 01016996
66136 00210983
66403 00159343
66429 00185398
66136 00202026
66429 01027079
66457 00224147
66403 00155356
66429 01027150
66429 00179827
66457 00220583

4102985
191349
1194896
3909823
6374579
334351
313158
3141432
1738335
1392742
3933432
326988
9169271
7791262
7974211
3861933
9194450

ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ5/6
ШП ТГ5/6
ШП ТГ5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6

17,25kw
17,25kw
5,75kw
5,75kw
5,75kw
5,75kw
17,25kw
5,75kw
5,75kw
5,75kw
5,75kw
17,25kw
5,75kw
17,25kw
17,25kw
5,75kw
5,75kw

6654701005227

303063

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6656300372107

5983363

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6656300372701

2308998

ШП ТГ 5/6

5,75kw

6656300372379

8156412

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6656300372531

3570229

ШП ТГ 5/6

5,75kw

6656300372883

3165273

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6656300372298

8150811

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6654700042056

7548340

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6613600191156

4509541

ШП ТГ 5/6

17,25kw

Просторија града
6642900185479
5203552
ШП ТГ 5/6
5,75kw
Лесковца у Орашцу
СО, ул.Трг револуције 7,
Дом привреде 7 спрат,
6654700042137
4547240
ШП ТГ 5/6
17,25kw
Лесковац
СО, ул. Пана Ђукића 9,
6654700263257
42283
НН ТГ 4/4
50 kw
Лесковац
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108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.
122.
123.

Завод за цене, ул. Трг
револуције бб
осмосратница, Лесковац
Стари уред 2.спрат,
ул.Ратка Павловића 1,
Лесковац
Општински одбор СПО
Лесковац, ул.Југ Богдана
6, Лесковац
МЗ осветљење
просторија, ул.Николе
Скобаљића, Лесковац
Пословни простор СО
Лесковац, ул.Трг
револуције 33, Лесковац
Општина, Дом привреде,
ул.Трг револуције бб,
Лесковац
Скупштина општине,
ул.Пана Ђукића 11,
Лесковац
Пумпа подстаница, хол
осмоспратнице, ул.Трг
револуције бб, Лесковац
Павиљон ии Гоша КК
Здравље, ул.Пана Ђукића
11, Лесковац
Пословни објекат у
Грделици,
ул.29.новембара 1,
Грделица
Југобанка, Дом привреде,
ул.Трг револуције бб,
Лесковац
Југобанка, Дом привреде,
ул.Трг револуције бб,
Лесковац
Југобанка, Дом привреде,
ул.Трг револуције бб,
Лесковац
Југобанка, Дом привредебанка, ул.Трг револуције
бб, Лесковац
ЈП Радио Лесковац,
Масариков трг 7
ЈП Радио Лесковац,
предајник на Хисару, ул.

6654700041912

7683338

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6654700270971

69751

НН ТГ 4/4

30 kw

6654700031445

3520131

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6654700016993

504555

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6654701016695

313463

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6654700278793

42269

НН ТГ 4/4

96 kw

6654700012734

6181575

НН ТГ 4/4

50 kw

6654701211129

395840

ШП ТГ 5/6

11,04kw

6654701066285

198442

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6645701183258

311167

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6654700041327

313474

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6654700041599

413786

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6654700041670

318282

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6654700264814

22340

НН ТГ 4/4

44.37 kw

6654700061191

8050504

ШП ТГ 5/6

59.17 kw

6654700070009

151096

ШП ТГ 5/6

17,25kw
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

131.

Хисарска1/99
ЈП Радио Лесковац,
предајник, Масариков трг
Село Горње Крајинце,
свлачионице
Месна канцеларија Доња
Јајина
Просторије МЗ
Печењевце
МЗ Печењевце 1
МЗ Печењевце 2
Здравствено
административни центар
МЗ Анчики 1
Здравствено
административни центар
МЗ Анчики 2

6654700061271

6111614

ШП ТГ 5/6

44,37kw

6641701249778

189600

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6640300162301

187414

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6638100163808

6132926

ШП ТГ 5/6

17,25kw

6638100164014
6638100606483

6063262
2354896

ШП ТГ 5/6
ШП ТГ 5/6

17,25kw
5,75kw

6654701268589

540813

ШП ТГ 5/6

27,6kw

6654701268406

542467

ШП ТГ 5/6

13,8kw

Табела 2. Mерна места наручиоца – основних и средњих школа са територије града
Лесковца
Р. Бр.

Мерно место

ЕД број

Бројило

Категорија
потрошње

Одобрена
снага

1.

ОШ "Јосиф Костић", ул.
Учитеља Јосифа 18

66-5470104889-9

71460

НН

63kw

2.

ОШ "Јосиф Костић", ул.
Учитеља Јосифа 18

66-5470001672-1

76977

ШП

17.25кw

3.

ОШ "Петар Тасић", ул.
Трг народног хероја
1/бб

66-5470039966-3

1650194

ШП ТГ11/6

17.25кw

4.

OШ "Вук Караџић", ул.
Милана Топлице 2

66-5470027500-0

42080

НН

41кw

5.

OШ "Вук Караџић", ул.
Николе Ђурића Павке 8
Бобиште

66-4290018423-5

6108275

ШП

5.75кw

6.

OШ "Вук Караџић", ул.
Саве Ковачевића 69

66-5470000107-4

1826699

ШП

17.25кw

7.

ОШ "Светозар
Марковић", ул.
Лесковачког одреда 6

66-5470001311-1

242480

ШП ТГ11/6

17.25кw
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8.

9.

ОШ "Светозар
Марковић", Доња Јајина
бб
ОШ "Светозар
Марковић", Доња Јајина
бб

66-403-0016221-2

231114

ШП ТГ11/6

17.25кw

66-4060016280-8

105776

ШП ТГ11/6

17.25кw

10.

ОШ "Васа Пелагић", ул.
Васе Пелагић 5

66-5470000492-8

1326223

ШП ТГ11/6

17.25кw

11.

ОШ "Васа Пелагић", ул.
Васе Пелагић 5

66-5470000506-1

326380

ШП ТГ11/6

17.25кw

12.

ОШ "Коста
Стаменковић", Лесковац

66-5470006941-8

1326287

ШП ТГ11/6

17.25кw

13.

ОШ "Коста
Стаменковић", Лесковац

66-5470006950-7

7094281

ШП ТГ11/6

17.25кw

66-4030015721-9

15721

ШП ТГ11/6

27.6 кw

66-5470039974-4

3889196

ШП ТГ11/6

17.25кw

14.

15.

ОШ "Трајко
Стаменковић", одељење
Г.Стопање
ОШ "Трајко
Стаменковић", ул.
Дубочица 72

16.

ОШ "Вожд Карађорђе",
ул. Ђуре Ђаковић 1/бб

66-5470027257-1

70311

НН

28кw

17.

ОШ "Ђура Јакшић",
Турековац

66-4030015969-6

239468

ШП ТГ11/6

17.25кw

18.

ОШ "Ђура Јакшић",
Белановце

66-4030015845-2

2471391

ШП ТГ11/6

17.25кw

19.

ОШ "Ђура Јакшић",
Свирце

66-4030016175-5

139805

ШП ТГ11/6

11.04кw

20.

ОШ "Ђура Јакшић",
Подримце

66-4030015748-1

9447284

ШП ТГ11/6

5.75кw

21.

ОШ "Ђура Јакшић", Г.
Синковце

66-4030094150-5

250850

ШП ТГ5/6

17.25кw

22.

ОШ "Ђура Јакшић",
Власе

66-4030016108-9

132139

ШП ТГ11/6

17.25кw

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 025-1/20 –
електрична енергија

45/53

23.

24.

25.

26.

ОШ "Радоје
Домановић",
Манојловце 1
ОШ "Радоје
Домановић",
Манојловце 2
ОШ "Радоје
Домановић", Д.
Крајинце
ОШ "Радоје
Домановић", Г.
Крајинце

66-42900182210-1

418891

ШП

5.75кw

66-4290018245-3

3578228

ШП

17.25кw

66-4290111498-2

295588

ШП

17.25кw

66-4290018261-5

1063841

ШП

17.25кw

27.

ОШ "Радоје
Домановић", Јелашница

66-4290018288-7

260441

ШП

17.25кw

28.

ОШ "Радоје
Домановић", Р.Поље

66-4290018512-6

3723911

ШП

5.75кw

29.

ОШ "Радоје
Домановић", Мрштане

66-4290018555-0

115018

ШП

17.25кw

30.

ОШ "Радоје
Домановић", Кумарево

66-4290018237-2

283132

ШП

17.25кw

31.

ОШ "Јосиф Панчић",
Орашац

66-4290018954-7

7559295

ШП

5.75кw

32.

ОШ "Јосиф Панчић",
Градашница

66-4290018105-8

69158

ШП

17.25кw

33.

ОШ "Јосиф Панчић",
Јарсеново

66-4290018075-2

769

ШП

5.75кw

34.

ОШ "Јосиф Панчић",
Г.Купиновица

66-4290018083-3

4364346

ШП

5.75кw

35.

ОШ "Јосиф Панчић",
Ступница

66-4290018067-1

5015317

ШП

5.75кw

36.

ОШ "Јосиф Панчић",
Пискупово

66-4290018067-1

5015317

ШП

5.75кw

37.

ОШ "Милутин
Смиљковић", Винарце

66-4030015543-7

3528323

ШП ТГ11/6

17.25кw
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38.

ОШ "Милутин
Смиљковић", Винарце

66-4030015551-8

7142627

ШП ТГ11/6

17.25кw

39.

ОШ "Милутин
Смиљковић", Прибој

66-3810017408-7

8151352

ШП ТГ11/6

17.25кw

40.

ОШ "Бора Станковић",
ул. Владе Ђокића бб,
Богојевце

66-4290018059-1

020780135268

ШП ТГ11/6

34.5кw

41.

ОШ "Бора Станковић",
Јашуња

66-4290018024-8

337549

ШП ТГ11/6

17.25кw

42.

ОШ "Бора Станковић",
Дрћевац

66-4290018032-9

337463

ШП ТГ11/6

17.25кw

43.

ОШ "Бора Станковић",
Навалин

није добијала
рачуне до сада

4337247

44.

ОШ "Бора Станковић",
Вучје

66-1360112660-9

110730

ШП ТГ5/6

27.6кw

45.

ОШ "Бора Станковић",
Вучје

66-1360019492-9

3289870

ШП ТГ5/6

5.75кw

46.

ОШ "Бора Станковић",
Вучје

66-1360019468-6

5128307

ШП ТГ11/6

17.25кw

47.

ОШ "Бора Станковић",
Вучје

66-1360019476-1

47333

ШП ТГ11/6

17.25кw

48.

ОШ "Бора Станковић",
Бунушки Чифлук

66-1360020350-2

5200873

ШП ТГ11/6

5.75кw

49.

ОШ "Бора Станковић",
Бунушки Чифлук

66-1360020369-3

1184186

ШП ТГ11/6

17.25кw

50.

ОШ "Бора Станковић",
Бели Поток

66-1360019832-1

153419

ШП ТГ11/6

17.25кw

51.

ОШ "Бора Станковић",
Брза

66-1360020628-5

286956

ШП ТГ11/6

17.25кw

52.

ОШ "Бора Станковић",
Чукљеник

66-1360020091-1

1458188

ШП ТГ11/6

5.75кw
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53.

54.

ОШ "Славко
Златановић",
Г.Оруглица
ОШ "Славко
Златановић",
Д.Оруглица

66-1360020954-3

130870

ШП

17.25кw

66-136002938-1

676161

ШП

17.25кw

55.

ОШ "Славко
Златановић", Гагинце

66-1360020911-0

2258645

ШП

17.25кw

56.

ОШ "Славко
Златановић",
Мирошевце

66-1360021063-1

3446643

ШП

17.25кw

57.

ОШ "Славко
Златановић", Славујевце

66-1360021110-6

8927025

ШП

5.75кw

58.

ОШ "Славко
Златановић", Калуђерце

66-1360099321-0

138943

ШП

17.25кw

59.

ОШ "Славко
Златановић", Црцавац

66-1360020890-3

2868518

ШП

5.75кw

60.

ОШ "Славко
Златановић", Горина

66-1360020717-6

812393

ШП

17.25кw

61.

ОШ "Славко
Златановић", Игриште

66-1360021144-1

168195

ШП

17.25кw

62.

ОШ "Славко
Златановић",
Мирошевце - стан

66-1201615140-8

9273262

ШП

5.75кw

63.

ОШ "Никола
Скобаљић", Стројковце

66-1360019891-6

7185029

ШП ТГ11/6

207кw

64.

ОШ "Никола
Скобаљић", Г. Јајина

66-1360093765-4

242491

ШП ТГ5/6

207кw

65.

ОШ "Никола
Скобаљић", Рударе

66-1360020296-4

7385847

ШП ТГ11/6

207кw

66.

ОШ "Никола
Скобаљић", В.Трњане

66-1360020253-1

3597101

ШП ТГ11/6

207кw

67.

ОШ "Никола
Скобаљић", В.Трњане
радионица

66-1360034068-2

552359

ШП ТГ11/6

207кw
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68.

69.

70.

ОШ "Никола
Скобаљић", В.Трњане
ОШ "Десанка
Максимовић", Грделица
кухиња
ОШ "Десанка
Максимовић", Грделица
котларница

66-1360029790-6

13377

ШП ТГ11/6

207кw

66-4570021426-5

2217874

ШП

5.75кw

66-4570021493-1

3122943

ШП

17.25кw

71.

ОШ "Десанка
Максимовић", Козаре

66-4570021876-7

1619066

ШП

5.75кw

72.

ОШ "Десанка
Максимовић",
Копашница

66-4570022384-1

2742684

ШП

5.75кw

73.

ОШ "Десанка
Максимовић", Палојце

66-4570022520-8

3834203

ШП

5.75кw

74.

ОШ "Десанка
Максимовић", Сејаница

66-4570021906-2

4857868

ШП

5.75кw

75.

ОШ "Десанка
Максимовић", Грделица

66-4570021507-5

8702928

ШП

5.75кw

76.

ОШ "Десанка
Максимовић", Ораовица

66-4570022481-3

3176959

ШП

5.75кw

77.

ОШ "Вук Караџић",
Живково

66-3810017246-7

2661590

ШПТГ11/6

17.25кw

66-4570022120-2

127080

ШП ТГ11/6

5.75кw

66-4570022104-1

8155881

ШП ТГ11/6

17.25кw

78.

79.

ОШ "Вук Караџић",
В.Грабовница
забавиште
ОШ "Вук Караџић",
В.Грабовница
забавиште

80.

ОШ "Вук Караџић",
Тулово

66-4570022295-1

99990152

ШП ТГ11/6

5.75кw

81.

ОШ "Вук Караџић",
Загужане

66-4570022201-2

3989247

ШП ТГ11/6

5.75кw

82.

ОШ "Вук Караџић",
В.Грабовница

66-4570021370-6

35008182

ШП ТГ11/6

5.75кw
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83.

ОШ "Вук Караџић",
Добротин

66-4570022309-4

185984

ШП ТГ11/6

5.75кw

84.

ОШ "Вук Караџић",
Печењевце, хидрофор

66-3810016622-0

695365

ШП ТГ11/6

17.25кw

85.

ОШ "Вук Караџић",
Грданица

66-3810017602-1

8240577

ШП ТГ11/6

5.75кw

86.

ОШ "Вук Караџић",
Чекмин

66-3810029643-3

7124053

ШП ТГ11/6

17.25кw

87.

ОШ "Вук Караџић",
Разгојна

66-3810108260-7

327512

ШП ТГ11/6

22.08кw

88.

ОШ "Вук Караџић",
Грданица

66-3810017505-9

2080083

ШП ТГ11/6

5.75кw

89.

ОШ "Вук Караџић",
Печењевце, ш.сала

66-3810112837-2

100451

ШП ТГ11/6

17.25кw

90.

ОШ "Вук Караџић",
Печењевце,

66-3810016614-9

2722479

ШП ТГ11/6

17.25кw

91.

ОШ "Вук Караџић",
Печењевце, кухиња

66-3810016606-8

904320

ШП ТГ11/6

17.25кw

92.

ОШ "Вук Караџић",
Печењевце, радионица

66-3810016592-4

954849

ШП ТГ11/6

17.25кw

93.

ОШ "Вук Караџић",
Живково

66-3810109704-3

5933866

ШП ТГ11/6

17.25кw

94.

ОШ "Вук Караџић",
Брејановце

66-3810017440-1

3842416

ШП ТГ11/6

5.75кw

95.

ОШ "Вук Караџић",
Д.Локошница

66-3810017726-4

282127

ШП ТГ11/6

17.25кw

96.

ОШ "Бора Станковић",
Губеревац

66-4570021396-0

8013392

ШП ТГ11/6

5.75кw

97.

ОШ "Бора Станковић",
Губеревац

66-4570022031-1

1782309

ШП ТГ11/6

5.75кw
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98.

ОШ "Бора Станковић",
Номаница

66-4290018270-4

1910529

ШП ТГ11/6

5.75кw

99.

ОШ "Бранко
Радичевић", Шарлинце

66-3810017165-7

30684

ШП ТГ11/6

17.25кw

100.

ОШ "Бранко
Радичевић", Кутлеш

66-3810017106-1

31117

ШП ТГ11/6

17.25кw

101.

ОШ "Бранко
Радичевић", Брестовац,
балон сала

66-3810011420-4

76926

НН ТГ4/4

27.7кw

102.

ОШ "Бранко
Радичевић", Липовица

66-3810017033-2

224594

ШП ТГ11/6

17.25кw

103.

ОШ "Бранко
Радичевић", Шарлинце
хидрофор

66-3810017157-6

205271

ШП ТГ11/6

17.25кw

104.

ОШ "Бранко
Радичевић", Међа

66-3810017220-3

5381584

ШП ТГ11/6

5.75кw

105.

ОШ "Бранко
Радичевић", Д. Бријање

66-5480110769-2

3757662

ШП ТГ11/6

5.75кw

106.

ОШ "Аца
Синадиновић", Граово

66-4570022503-08

15373

ШП

17.25кw

107.

ОШ "Аца
Синадиновић",
Предејане

66-4570022678-6

975328

ШП

17.25кw

108.

Гимназија, ул. Косте
Стаменковић 15

66-5470040093-9

3124572

ШП ТГ11/6

17.25кw

109.

ТШ "Раде Металац",
Лесковац

66-5470026970-1

42083

НН

144кw

66-5470027321-0

70469

НН ТГ4/4

188кw

66-5470003438-0

30954

ШП ТГ5/6

27.6кw

66-5470004876-3

7547552

ШП ТГ5/6

17.25кw

110.

111.

112.

Трговинско
угоститељска школа, ул.
Дубочица бб
Трговинско
угоститељска школа,
радионица Златан праг
Трговинско
угоститељска школа,
радионица Фонтана
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113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

Трговинско
угоститељска школа,
радионица Пегаз
Економска школа "Ђука
Динић", ул. Косте
Стаменковић 15
Школа за текстил и
дизајн, ул. Виљема
Пушмана 21
Пољопривредна школа,
ул. Нишка 65, интернат
Пољопривредна школа,
ул. Нишка 65,
лабораторија
Пољопривредна школа,
ул. Нишка 65, школски
центар
Пољопривредна школа,
ул. Нишка 65,
радионица
Пољопривредна школа,
ул. Нишка 65, штала
Пољопривредна школа,
ул. Нишка 65,
водосистем
Хемијско-технолошка
школа "Божидар
Ђорђевић Кукар"
Хемијско-технолошка
школа "Божидар
Ђорђевић Кукар"
Медицинска школа, ул.
Боре Димитријевића
Пиксле 1
Средња школа
Грделица, ул. Боре
Пешића бб, радионица
Средња школа
"Светозар Крстић Тоза",
Вучје
Средња школа
"Светозар Крстић Тоза",
Вучје, бунар

66-5470003241-7

17356

ШП ТГ11/6

5.75кw

66-5470040115-3

99990400

ШП ТГ11/6

17.25кw

66-5470027062-8

69748

НН ТГ4/4

265кw

66-5470006771-7

2542148

ШП ТГ11/6

17.25кw

66-5470104226-2

307411

ШП ТГ11/6

17.25кw

66-5470006798-9

1368348

ШП ТГ11/6

17.25кw

66-5470006763-6

7719973

ШП ТГ11/6

17.25кw

66-5470006755-134

6033481

ШП ТГ11/6

17.25кw

66-5470006780-6

7313021

ШП ТГ11/6

5.75кw

66-5470027763-1

69683

НН ТГ4/4

87кw

66-5470002300-1

284053

ШП ТГ11/6

5.75кw

66-5470100875-7

71443

НН

73.5кw

66-4570104146-1

66408

НН ТГ4/4

43.6кw

66-1360019484-8

79444

ШП ТГ11/6

17.25кw

66-1360019786-3

6119497

ШП ТГ11/6

17.25кw
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128.

129.

130.

131.

132.

133.

Средња школа
"Светозар Крстић Тоза",
Вучје, ресторан
Музичка школа основна
"Станислав Бинички",
ул. Млинска 2
Музичка школа средња
"Станислав Бинички",
ул. Млинска 2
ШОСО "11.октобар", ул.
Кајмакчаланска 24,
спец.школа, интернат
ШОСО "11.октобар", ул.
Ивана Косанчића 1,
спец.школа, тренка рад
ШОСО "11.октобар", ул.
Ветернички трг 5,
спец.школа, тренка

66-1360028351-4

42281

ШП ТГ11/6

17.25кw

66-5470001354-4

6648689

ШП ТГ11/6

5.75кw

66-5470001362-5

3876298

ШП ТГ11/6

17.25кw

66-5470027585-9

69609

НН ТГ4/4

145кw

66-5470003047-3

3703158

ШП ТГ5/6

17.25кw

66-5470027607-3

69943

НН ТГ4/4

49кw

134.

ОШ "Вук Караџић",
Разгојна

66-3810017556-3

5131058

ШП ТГ11/6

5.75кw

135.

ОШ "Бранко
Радичевић", Брестовац

66-3810093783-8

3261

ШП ТГ11/6

5.75кw
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