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На основу члана 35. став 1. тачка 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Службени гласник РС'', број 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке (број:376/19 од 03.09.2019. године) и Решења о образовању Комисије за
јавну набавку (број: 377/19 од 03.09.2019. године), припремљен је ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ
ПОНУДА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за
јавну набавку услуга „Услуга преузимања пепела и шљаке са депоније Енергетика
д.о.о., транспорта и лагеровања пепела и шљаке на изабрану депонију „ број
1.2.49/2019, ради закључења уговора.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац:“Енергетика“ д.о.о Крагујевац
Адреса: Косовска 4А, 34000 Крагујевац
Интернет страницa : www.energetika-kragujevac.com
Email: jnabavka@energetika-kragujevac.com
2. Врста поступка јавне набавке:
У предходно спроведеном отвореном поступку јавне набавке наручилац је примио 2(две)
неприхватљиве понуде за Услуга преузимања пепела и шљаке са депоније Енергетика
д.о.о., транспорта и лагеровања пепела и шљаке на изабрану депонију „ број 1.2.49/2019, те је
у том делу обуставио поступак на основу Одлуке о обустави број 360/19 од 23.08.2019.
године , на основу чега сада спроводи Преговарачки поступак са објављивањем позива за
подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је Услуга преузимања пепела са депоније Енергетика д.о.о.,
транспорта и лагеровања пепела на изабрану депонију. Предмет јавне набавке није
обликован по партијама.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Да ли је у питању резервисана јавна набавка: Не
6. Контакт (лице или служба):
Служба јавних набавки Енергетика д.о.о. Крагујевац, и-мејл адреса: jnabavka@energetikakragujevac.com , факс: 034/304-783
Напомена: Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца биће заведена
првог наредног радног дана и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу одговора, на
захтевана додатна појашњења.
НАПОМЕНА: С обзиром да се определио за законску опцију да у преговарачки поступак
позове само и све понуђаче који су учествовали у предходно спроведеном отвореном
поступку, да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, Наручилац није објавио
позив за подношење понуда.
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2.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Услуга преузимања пепела и шљаке са депоније Енергетика д.о.о.,
транспорта и лагеровања пепела и шљаке на изабрану депонију

Редни
број

НАЗИВ

Јед.
мере

Кол

3

4

1

2
Превпз пепела са ппмпћне деппније
Енергетика д.п.п. дп изабране
лпкације
удаљене
17км,
са
ангажпваоем најмаое једне радне
машине за утпвар пепела у камипне

дин/
тпни

1

Редни
број

НАЗИВ

Јед.
мере

Кол

2
Превпз пепела директнп из бункера
Енергетика д.п.п. дп изабране
лпкације удаљене 17км, без
ангажпваоа радне машине за
утпвар

3

4

дин/
тпни

1

1

1

2

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а
5

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а
5

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

6

6

Напомена: У табели су дате само јединичне количине превоза и ангажовања радне
машине како би потенцијални понуђачи квалитетно сачинили своје понуде.

Технички опис
Оквирна количина пепела у кругу Енергетика д.о.о. износиће максимално 70.000 тона
и то:
1) 25.000 тона пепела која се налази на депонији у кругу Енергетика д.о.о.. За ову
количину пепела предвиђене су активности утовара и превоза;
2) 25.000 тона пепела у новој грејној сезони 2019/2020 са депоније Енергетика д.о.о..
За ову количину пепела предвиђене су активности утовара и превоза и
3) 20.000 тона пепела у новој грејној сезони 2019/2020 преузетог из бункера пепела.
За ову количину пепела предвиђена је активност превоза (пепео се преузима
директно из бункера, није потребно ангажовати радну машину).
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Локација на коју се одвози пепео, као грађевински материјал, је удаљена око 17
километара, каменолом Шупљаја, од Наручиоца Енергетика д.о.о.. Планирана динамика
одвожења 25.000 тона пепела који се већ налази на депонији наручиоца је 400 тона
пепела дневно, а за пепео који ће бити произведен у новој грејној сезони је најмање 100
тона пепела дневно. Мерење количине извезеног пепела обављаће се на ваги која се
налази у кругу Енергетика д.о.о.. Возач камиона након мерења камиона са пепелом добија
вагарски лист. Услуга подразумева следеће активности:
- Утовар пепела у камионе са помоћне депоније у кругу Енергетика д.о.о. (у склопу
ове активности неопходно је ангажовање радне машине – утоваривача са
руковаоцем);
- Транспорт (превоз) пепела од помоћне депоније/складишног бункера Енергетика
д.о.о. до изабране локације (транспорт пепела обухвата ангажовање кипер
камиона за транспорт делимично сувог пепела у расутом стању);
Након завршеног истоварног дана Извршилац услуге је у обавези да достави вагарски
лист ради усклађивања количина и обављања плаћања извршене услуге. Вагарски лист
доставља референту набавке задуженом за праћење реализације предметне услуге.
Уколико дође до евентуалног застоја у вршењу услуге, Извршилац услуге је у обавези
да исти у најкраћем року отклони или камион/радну машину замени другим/ом, како би се
услуга неометано и на време обавила.
Сагласно захтевима заштите животне средине и условима транспорта превозник је
дужан да обезбеди затварање товарног простора (покривком или церадом) из ког не може
доћи до расипања пепела и шљаке у ваздух. У случају загађења насталог у току
транспорта, вршилац услуге је у обавези да изврши чишћење и отклањање загађења које је
проузроковао.
Напомена: Пожељно је да потенцијални понуђачи изврше обилазак обе локације, како би
реално сагледали ситуацију и правилно сачинили понуду. Обилазак је потребно најавити
дан раније на емаил jnabavka@energetika-kragujevac.com.

Квалитет
Одвоз 25.000 тона пепела који се већ налази на депонији наручиоца ће се вршити свих
седам дана у недељи, у интервалу од 06:00h ујутру па све до 20:00h, до превоза свих
количина пепела са помоћне депоније Наручиоца.
Одвоз пепела у новој грејној сезони од 15.10.2019- 15.05.2020 године ће се вршити свих
седам дана у недељи, у интервалу од 07:00h ујутру па све до 17:00h поподне.
Понуђач се мора придржавати јединичне цене превоза и ангажовања радне машине
дате у понуди за све време трајања уговора.
Рок за одзив и почетак извршења посла за пепео који се већ налази на депонији:
максимално 5 дана од дана потписивања уговора.
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Рок за одзив и почетак извршења посла за нову грејну сезону 15.10.2019-15.05.2020 :
Максимално 18 сата од слања захтева – наруџбенице
Потпис овлашћеног лица
понуђача
место ........................................

датум ....................................

М. П.

_________________________

Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), техничку спецификацију
попуњава и оверава потписом овлашћеног лица и исту доставља као обавезан део понуде.
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
чл.75 и 76 И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Услови јавне набавке су исти као услови из четврте измене конкурсне
документације за отворени поступак који је објављен на Порталу Управе за јавне
набавке: www.portal.ujn.gov.rs и на интернет странице наручиоца – www.energetikakragujevac.com 13.08.2019. године.

1. Понуда понуђача Marko Trans Cargo d.о.о., број понуде 1901/19 од 21.08.2019.
године, са укупним бројем пондера од 100,00 је благовремена, неодговарајућа и
неприхватљива. Увидом у обрасце референтне листе и потврде купца, као и
извода из биланса успеха, комисија је утврдила да понуђач није доказао да
испуњава конкурсном документацијом тражени додатни услов у виду
пословно-финансијског капацитета – да је у периоду од 01.01.2017. до
01.08.2019. године вршио услугу превоза у износу од минимум 100.000.000,00
динара без ПДВ-а
Понуђач Marko Trans Cargo d.о.о у претходно спроведеном отвореном поступку
није доказао да испуњава конкурсном документацијом тражени додатни услов у
виду пословно-финансијског капацитета – да је у периоду од 01.01.2017. до
01.08.2019. године вршио услугу превоза у износу од минимум 100.000.000,00
динара без ПДВ-а. Како би своју понуду учинио прихватљивом мора доставити
референтну листу (Образац 4, укупна вредност у референтној листи мора бити
најмање 100.000.000,00 динара без ПДВ-) и Потврду купца (Образац 5)
Обзиром да је једини елемент критеријума преговарања цена неопходно је
доставити и обрасце дефинисане у одељку 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2. Понуда групе понуђача чији је носилац посла Sloga Construction d.о.о., број
понуде 782/19 од 21.08.2019. године, са укупним бројем пондера од 90,83 је
благовремена, неодговарајућа и неприхватљива. Члан групе понуђача Transkop
export import d.o.o. није доставио потпуно решење за обављање јавног превоза
терета у друмском саобраћају Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије, односно, доставио је само Привремено
решење, али није доставио списак возног парка који је саставни део напред
поменутог решења, а који такође мора бити потписан и оверен од стране
овлашћеног лица наведеног министарства.
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Група понуђача чији је носилац посла Sloga Construction d.о.о., у претходно
спроведеном отвореном поступку није доставила конкурсном документацијом
тражено решење за обављање јавног превоза терета у друмском саобраћају
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике
Србије. Како би своју понуду учинио прихватљивом Члан групе понуђача
Transkop export import d.o.o мора доставити фотокопију решења за обављање
јавног превоза терета у друмском саобраћају Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије са списаком возног парка
који је саставни део напред поменутог решења.
Обзиром да је једини елемент критеријума преговарања цена неопходно је
доставити и обрасце дефинисане у одељку 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
НАПОМЕНА: Обзиром да је Наручилац у преговарачки поступак позовао само и
све понуђаче који су учествовали у претходно спроведеном отвореном поступку да
допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, понуђач не може да учини
промену свог статуса. Дакле, уколико је понуђач у отвореном поступку понуду
поднео самостално, нема могућност да у преговарачком, у којем су понуђачи
позвани само да допуне своје понуде, иступа са подизвођачем, или подноси
заједничку понуду, односно мења начин подношења понуде.

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Оцена Понуда врши се применом критеријума економски најповољнија понуда
према следећој методологији доделе пондера:
Редни
број
1

2

НАЗИВ
Превпз пепела са ппмпћне деппније Енергетика
д.п.п. дп изабране лпкације удаљене 17км, са
ангажпваоем најмаое једне радне машине за
утпвар пепела у камипне
Превпз пепела директнп из бункера Енергетика
д.п.п. дп изабране лпкације удаљене 17км, без
ангажпваоа радне машине за утпвар

УКУПНО

Број
пондера
70

30

100
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1. Превоз пепела са помоћне депоније Енергетика д.о.о. до изабране локације удаљене
17км, са ангажовањем најмање једне радне машине за утовар пепела у камионе –
максималан број пондера 70 и то:
а. Понуда која садржи најнижу понуђену цену превоза пепела са помоћне депоније
Енергетика д.о.о. до изабране локације удаљене 17км, са ангажовањем најмање
једне радне машине за утовар пепела у камионе добија 70 пондера
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:
Ц1: најнижа понуђена цена превоза пепела са помоћне депоније Енергетика
д.о.о. до изабране локације удаљене 17км, са ангажовањем најмање једне
радне машине за утовар пепела у камионе x 70 / цена понуђача који се оцењује

2. Превоз пепела директно из бункера Енергетика д.о.о. до изабране локације удаљене
17км, без ангажовања радне машине за утовар – максималан број пондера 30 и то:
а. Понуда која садржи најнижу понуђену цену превоза пепела директно из бункера
Енергетика д.о.о. до изабране локације удаљене 17км, без ангажовања радне
машине за утовар добија 30 пондера
б. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:
Ц2: најнижа понуђена цена превоза пепела директно из бункера Енергетика
д.о.о. до изабране локације удаљене 17км, без ангажовања радне машине за
утовар x 30 / цена понуђача који се оцењује

Уколико су понуђене цене 0,00 динара, за обрачун ће се користити износ 0,01
динара. Пондери ће бити исказани бројем са две децимале. Понуде ће се
рангирати од највећег ка најмањем укупном збиру пондера. (У)купан (з)бир
(п)ондера који ће служити за рангирање понуда се рачуна на следећи начин:

УЗП = Ц1 + Ц2
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да после анализе две или више понуда имају исти број пондера, биће изабрана
понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Ако су након примене критеријума економски најповољнија понуда и резервног
критеријума у виду дужег рока плаћања понуде исто рангиране, наручилац ће доделити
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уговор пошто изврши жребање, тако што ће имена понуђача чија је понуда благовремена,
одговарајућа и прихватљива написати на цедуљицу, убацити у кутију која није провидна и
извршити извлачење уз присуство свих чланова комисије (право присуства имају и
представници понуђача чије понуде су прихватљиве, а који ће бити благовремено
обавештени о термину одржавања жребања), о чему ће сачинити записник и на тај начин
утврдити ранг понуђача – први извучени понуђач је прворангирани, други је
другорангирани и тако даље до последњег понуђача.
3. ЕЛЕМЕНТИ ПРЕГОВАРАЊА И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Елементи уговора о којем ће се преговарати су понуђене цене.
Понуђене цене у овом преговарачком поступку не може бити већа од предходно
понуђене цене у отвореном поступку.
Понуђач може понудити нижу цену у односу на цену дату у понуди.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након завршетка поступка отварања
понуда.
У поступку преговарања могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Пре почетка поступка преговарања представници понуђача који ће учествовати
у поступку преговарања дужни су да Комисији за јавну набавку предају писана пуномоћја
на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку преговарања потписана од
стране законског заступника Понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће
се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
Поступак преговарања спровешће се у 1 (једном) кругу преговарања са свим понуђачима
истовремено.
Преговарање у првом кругу а уједно и једином кругу спровешће се путем затворених
коверти, које обезбеђује Наручилац, у којима ће понуђачи уписати проценат умањења
цене по јединици мере или цену по јединици мере која ће представљати коначну цену.
Понуђач може понудити ниже цене у процентуалном износу или номиналном износу, по
ставкама као и цену по јединици мере. Процентуално умањење мора се изразити у
номиналном износу.
Коверат са овим ценама биће саставни део записника о преговарању.
У случају да се поступак преговарања спроводи само са једним понуђачем преговарање ће
се спровести у једном кругу, без затворених коверти.
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О поступку преговарања Комисија за јавну набавку сачињава записник о преговарању.
Примерак записника о преговарању уручује се присутним овлашћеним представницима
понуђача.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику.

2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ
САЧИЊЕНА И У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини
коверте наводи свој тачан назив и адресу, евентуално телефон и факс понуђача, као и име
и презиме овлашћеног лица за контакт.
Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
12.09.2019. године до 11:00 сати, на адресу “Енергетика“ д.о.о. Крагујевац, Косовска 4А
34000 Крагујевац. Понуда која стигне након овог рока сматраће се неблаговременом и
након отварања понуда, комисија ће неотворену понуду вратити понуђачу са назнаком да
је поднета неблаговремено.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу
наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:
„Понуда за јавну набавку број 1.2.49/2019 – Услуга преузимања пепела и шљаке са
депоније Енергетика д.о.о., транспорта и лагеровања пепела и шљаке на изабрану
депонију - НЕ ОТВАРАТИ“.
Јавно отварање понуда одржаће се 12.09.2019. год. у 11:30 часова, у управној згради, у
Дирекцији набавке „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац, Косовска 4А, 34000 Крагујевац.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
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Понуда мора бити у оригиналу, сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена,
оверена потписом овлашћеног лица. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно
податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено
лице понуђача исте потписује.
Понуђач понуду подноси тако што попуњава рубрику из обрасца понуде за
предметну набавку и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене
овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца.
Након отварања понуда, није дозвољено достављање и пријем недостајућих
доказа нити било каквих измена понуђених услова.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача
или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће попуњавати и
потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, у ком случају је то потребно
дефинисати споразумом.

3.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:
-Техничка спецификација, попуњена и потписана
-Образац понуде, попуњен и потписан (Образац 1-а)
-Образац структуре цене,попуњен и потписан (Образац 1-в)
-Референтна листа (Образац 4) – Само за Понуђача „Marko Trans Cargo d.о.о“
-Потврда купца (Образац 5) - Само за Понуђача „Marko Trans Cargo d.о.о“
-Изјава о независној понуди, попуњена и потписана (Образац 6)
-Образац трошкова припреме понуде, попуњен и потписан (Образац 7)
-Фотокопија лиценце за обављање јавног превоза терета у друмском саобраћају коју
издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике
Србије – само за Члана групе понуђача „Transkop export import d.o.o.“
Понуда МОРА ДА САДРЖИ све горе набројане документе, обрасце и изјаве да би
била одговарајућа и самим тим прихватљива. Наведени обрасци морају бити
попуњени, потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Обрасци не смеју бити
попуњени графитном оловком, у супротном, понуда ће бити проглашена
неодговарајућом и самим тим неприхватљивом.
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4. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.

6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. По истеку
рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7.

ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Начин и услови плаћања, место испоруке дефинисани су у обрасцу понуде.

8. ЦЕНА
Цене у понуди исказују се у динарима, са и без пореза на додату вредност.
Понуђене цене морају бити коначне и не могу се мењати након закључења или у току
извршења уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

9.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
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Додатне информације и појашњења могу се тражити писаним путем, путем поште,
електронске поште или факсом, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за ЈН бр.1.2.49/2019 - „ Услуга преузимања
пепела и шљаке са депоније Енергетика д.о.о., транспорта и лагеровања пепела и
шљаке на изабрану депонију “, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда. Том приликом заинтересовано лице, може указати наручиоцу на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од
3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши
се на начин одређен чланом 20. Закона.

10. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац ће писмено, након отварања Понуда, затражити евентуално, додатна
објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана.
Наручилац, у истом року може да изврши посету Понуђача или подизвођача, у смислу
контроле навода у Понуди , што је Понуђач дужан да омогући.

11. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правноснажна судска пресуда;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламација потрошача, односно корисника ако нису отклоњене у уговореном
року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније
закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује наведене доказе који се односе на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврстан.

12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Начин означавања поверљивих података у понуди - Понуђач делове понуде који
представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом. Докази о
испуњености обавезних услова, цена и остали комерцијални услови не могу бити означени
као поверљиви.

13. ПАТЕНТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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14. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које
наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 5.
ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
или одлуке о обустави поступка, као и доношења одлуке о додели уговора на основу
оквирног споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права, може се поднети наручиоцу непосредно или поштом у складу
са чл.149 ЗЈН, са истовременим достављањем копије захтева Републичкој комисији за
заштиту права, уз обавезу уплате таксе у износу од 120.000 динара на рачун 84030678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број - подаци о броју или ознаци
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха - такса за ЗЗП,
назив наручиоца број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права, корисник - Буџет Републике Србије. Примере правилно попуњених образаца
налога за уплату или налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет
страници Републичке комисије.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
5. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
-

-

да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
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.
износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
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-

број рачуна: 840-30678845-06;
шифру плаћања: 153 или 253;
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
сврха: такса за ЗЗП; “Енергетика“ д.о.о. Крагујевац; 1.2.49/19;
корисник: буџет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под првом и десетом цртицом, за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и
другим прописом.
15. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Изабраном Понуђачу ће у року од 8 (осам) дана од дана окончања истека рока за
подношење захтева за заштиту права, бити достављен на потписивање, уговор потписан
од стране наручиоца. У случају поднетих захтева за заштиту права рокови се продужавају
до окончања ових поступака. Уговор дефинише Наручилац у складу са моделом уговора,
који је саставни део ове конкурсне документације. Саставни део Уговора је изабрана
понуда са техничком спецификацијом, Обрасцима понуде, структуре цене,
спецификације, техничког и кадровског капацитета.
Уговор се може доделити понуђачу чија понуда садржи цену већу од процењене
вредности ако та цена није већа од упоредиве тржишне цене и ако су цене у свим
одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
Изабрани понуђач је дужан да након пријема уговора на потписивање и оверу,
Наручиоцу врати примерке уговора на даљу употребу у року од 5 дана. У супротном
сматра се да је изабрани понуђач одбио да потпише уговор и исти ће бити додељен
другорангираном понуђачу.
Такође, уколико изабрани понуђач из било ког разлога одбије да закључи уговор
са Наручиоцем, исти ће бити додељен следеће рангираном понуђачу.
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16. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке из уговора за максимално до 5%
укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства , при
чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 124а
ЗЈН.

17. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно
у наредних шест месеци.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном леку и да
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од
дана доношења одлуке.
Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о
трошковима припремања понуда из чл.88 став 3 овог закона.

18. УСЛОВ УЗАЈАМНОСТИ
Ако понуђачи нуде производе пореклом из државе са којом Република Србија није
закључила споразум који би омогућавао домаћим понуђачима равноправан приступ на
тржишту те државе, таква се понуда може одбити ако удео производа пореклом из те
државе прелази 50% укупне вредности производа из понуде.

19. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум је економски најповољнија понуда.

18

Образац понуде 1-а

Услуга преузимања пепела и шљаке са депоније Енергетика д.о.о.,
транспорта и лагеровања пепела и шљаке на изабрану депонију
Понуда бр. ________________ од _______________ за ЈН број 1.2.49/2019
1) Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:____________________________________________________________
Адреса понуђача:___________________________________________________________
Матични број: _________________________ ПИБ :_______________________________
Особа за контакт:_______________________ e-mail:_____________________________
Телефон/Телефакс:__________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:___________________________________________
Тип предузећа (заокружити):
А) микро

Б) мало

В) средње

Г) велико

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити по потреби)
А) самостално
Б) понуда са подизвођачем
1. Подизвођач:___________________________, адреса ______________________________, матични број:
___________, ПИБ:___________, овлашћено лице:______________________ број телефона:___________,
е-мејл:_____________________, број рачуна:_____________________
Проценат купне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи______ процената.
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________________________________________
2. Подизвођач:___________________________, адреса ______________________________, матични број:
___________, ПИБ:___________, овлашћено лице:______________________ број телефона:___________,
е-мејл:_____________________, број рачуна:_____________________
Проценат купне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи______ процената.
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________________________________________
3. Подизвођач:___________________________, адреса ______________________________, матични број:
___________, ПИБ:___________, овлашћено лице:______________________ број телефона:___________,
е-мејл:_____________________, број рачуна:_____________________
Проценат купне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи______ процената.
Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________________________________________
В) заједничка понуда
1. Члан групе __________________________, адреса ____________________________________________
Матични број ________________ ПИБ ____________, овлашћено лице______________________________
број телефона ________________, е-маил _________________________, број рачуна: _________________
2. Члан групе __________________________, адреса ____________________________________________
Матични број ________________ ПИБ ____________, овлашћено лице______________________________
број телефона ________________, е-маил _________________________, број рачуна: _________________
3. Члан групе __________________________, адреса ____________________________________________
Матични број ________________ ПИБ ____________, овлашћено лице______________________________
број телефона ________________, е-маил _________________________, број рачуна: _________________
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2) Предмет понуде и цена : Услуга преузимања пепела и шљаке са депоније
Енергетика д.о.о., транспорта и лагеровања пепела и шљаке на изабрану депонију
Јединична цена за позицију 1: Превоз пепела са помоћне депоније Енергетика д.о.о. до
изабране локације удаљене 17км, са ангажовањем најмање једне радне машине за утовар
пепела у камионе: _____________________ динара без ПДВ-а
Јединична цена за позицију 2: Превоз пепела директно из бункера Енергетика д.о.о. до
изабране локације удаљене 17км, без ангажовања радне машине за утовар:
_____________________ динара без ПДВ-а
3) Начин, рок и услови плаћања: Фактуре се испостављају Наручиоцу на месечном
нивоу, за укупну превезену количину пепела и шљаке за претходни месец, а по
јединичним ценама датим у понуди. Валута плаћања је ___ (од 20 – 45 дана) дана од дана
испоставе исправне фактуре наручиоцу (понуђач сам уписује број дана у наведеном
интервалу).
4) Рок за одзив и почетак извршења посла за пепео који се налази на депонији у
кругу Енергетика д.о.о: максимално 5 дана од дана потписивања уговора
Рок за одзив и почетак извршења посла за нову грејну сезону 15.10.2019-15.05.2020 :
____ (Максимално 18 сати) сати од слања захтева – наруџбенице
5) Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда
6) Квалитет: у складу са Спецификацијом.
7) _______% (проценат - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју
подизвођача проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за
све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
Подизвођачу је поверен део посла везан за ______________________________________
___________________________________ (уписати који део посла је поверен подизвођачу).

Потпис овлашћеног лица
понуђача
место ........................................

датум ....................................

М. П.

_________________________

Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава
потписом овлашћеног лица
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Образац 1-в

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Услуга преузимања пепела и шљаке са депоније Енергетика д.о.о.,
транспорта и лагеровања пепела и шљаке на изабрану депонију

1

ЦЕНА
ПО
ЈЕДНИЦИ
МЕРЕ без ПДВ-а за
позицију 1: Превоз пепела
са
помоћне
депоније
Енергетика
д.о.о.
до
изабране локације удаљене
17км,
са
ангажовањем
најмање једне радне машине
за утовар пепела у камионе

2

СТОПА ПДВ-а

3

ИЗНОС ПДВ-а

4

ЦЕНА
ПО
ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ са ПДВ-ом за позицију
1
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1

ЦЕНА
ПО
ЈЕДНИЦИ
МЕРЕ без ПДВ-а за
позицију 2: Превоз пепела
директно
из
бункера
Енергетика
д.о.о.
до
изабране локације удаљене
17км, без ангажовања радне
машине за утовар

2

СТОПА ПДВ-а

3

ИЗНОС ПДВ-а

4

ЦЕНА ПО ЈЕДНИЦИ МЕРЕ
са ПДВ-ом за позицију 2

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:


под тачком 1. понуђач уписује цену по јединици мере без ПДВ-а која служи за рангирање
понуда



под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а у процентима



под тачком 3. понуђач уписује износ ПДВ-а на цену по јединици мере



под тачком 4. понуђач уписује цену по јединици мере са ПДВ-ом

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене.
Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.
Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене у табели и образац
структуре цене потпише, чиме потврђује да су наведени подаци тачни.

место: ........................................
датум: ........................................

М. П.

потпис овлашћеног лица
________________________

Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава
потписом овлашћеног лица
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Образац 4

Референтна листа за ЈН 1.2.49/2019
Р.б

Референтни
наручилац

Лице за
контакт, тел.
бр.

Година
извршења
услуге

Вредност посла у
динарима

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Напомена: Понуђач попуњава референтну листу за последње 2 године кумулативно.

Понуђач не мора да попуни свих 7 позиција. Укупна вредност у референтној листи
мора бити најмање 100.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Навести наручиоце, лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца, годину
извршења услуге и вредност посла у динарима било кад у периоду од 01.01.2017. до 01.08.2019.
године. Референца се признаје и ако је понуђач био члан заједничке понуде и ако је био
подизвођач, али само уколико је он извршио услуге које по техничком опису одговарају
предметним услугама.
Место и датум:
____________________
Понуђач:
М.П

________________________

Напомена: У случају заједничке понуде, образац копирати у довољном броју примерака.
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Образац 5
ПОТВРДА КУПЦА
- Услуга преузимања пепела и шљаке са депоније Енергетика д.о.о., транспорта и лагеровања пепела и шљаке на изабрану депонију

ЈН бр. 1.2.49/2019
Назив наручиоца: Енергетика д.о.о.Крагујевац
Адреса: Косовска 4А, 34000 Крагујевац
Служба за контакт: Служба јавних набавки Енергетика д.о.о.
E-mail адреса: jnabavka@energetika-kragujevac.com
ПОТВРДА
Потврђујемо да је понуђач ___________________________________________

у

периоду од 01.01.2017. до 01.08.2019. године вршио услугу превоза по уговору/има бр.:
1. ______________ који је закључен ________201_ године, износ ____________________
2. ______________ који је закључен ________201_ године, износ ____________________
3. ______________ који је закључен ________201_ године, износ ____________________
4. ______________ који је закључен ________201_ године, износ ____________________
5. ______________ који је закључен ________201_ године, износ ____________________
Потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је наведена
услуга превоза извршена у наведеном износу, у уговореном року и квалитету без
примедби купца.
Купац
Датум: _______________

________________________
Потпис овлашћеног лица
м.п.

________________________

 Образац попуњава, потписује и оверава купац коме је извршена услуга превоза по основу
уговора.
 Овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког купца понаособ. Купци не
морају попунити свих 5 позиција на име потписаних уговора. У случају да је потребно
попунити више од 5 позиција, копирати образац потврде купца у потребном броју примерака.
Образац мора бити потписан и печатиран од стране овлашћеног лица купца.
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Образац 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, бр.
14/15, бр.68/15.), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач дајем
следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Изјављујемо да понуду број _______________________ од ____________.2019. године,
припремљену на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације за ЈН
1.2.49/2019 – Услуга преузимања пепела и шљаке са депоније Енергетика д.о.о.,
транспорта и лагеровања пепела и шљаке на изабрану депонију, подносимо
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
___________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:

м.п.

__________________________________

Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава
потписом овлашћеног лица.
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Образац 7
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ( "Сл. гласник РС" број 124/2012, бр. 14/15,
бр.68 /15.), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број
_________________ од ____________.2019. године у поступку јавне набавке 1.2.49/2019 –
Услуга преузимања пепела и шљаке са депоније Енергетика д.о.о., транспорта и
лагеровања пепела и шљаке на изабрану депонију:

Р.Бр.

Врста трошка

датум: _______________

Износ

М.П.

потпис овлашћеног лица понуђача

____________________________
Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде и понуђачи
нису дужни да га попуне и доставе.
Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава потписом
овлашћеног лица.
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