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I УСЛОВИ ЗА ИЗБОР РЕЗЕРВНОГ СНАБДЕВАЧА
За учествовање на тендеру за избор резервног снабдевача подносилац пријаве мора да
испуњава следеће услове:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
ДОКАЗ:
За правна лица – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
За предузетнике – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из одговарајућег регистра
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело
против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
ДОКАЗ:
За правна лица – 1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју
седиште правног лица; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за
организовани криминал) Вишег суда у Београду; 3) Уверења из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског
заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења,
али и према месту пребивалишта (ако има више законских заступника потребно је
доставити уверење за сваког појединачно)
За предузетнике – Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се
поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта
(не старије од два месеца пре отварања пријава)
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;
ДОКАЗ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и
доприноса и уверења надлежне Управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
(не старије од два месеца пре отварања понуда);
РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења пријаве
доказује испуњеност наведених услова од 1) -3). Наручилац ће у фази стручне оцене
понуда проверити да ли је подносилац пријаве уписан у регистар понуђача.
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4.) Подносилац пријаве је дужан да при састављању пријаве попуни и потпише
Образац изјаве о поштовању обавеза –у ком је изричито навео да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења пријаве.
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавног тендера;
ДОКАЗ:
Лиценца Агенције за енергетику Републике Србије за обављање делатности
снабдевања електричном енергијом
6) Да располаже неопходним пословним капацитетом;
- да је у последње три године (2013, 2014. и 2015. године) обавио минимум једну
трансакцију годишње са другим учесником на тржишту
ДОКАЗ:
Потврда Оператора преносног система да је подносилац пријаве активан учесник на
тржишту електричне енергије, прихваћену од стране Оператора преносног система,
или Уговор о продаји електричне енергије са крајњим купцем.
7) Да располаже неопходним финансијским капацитетом;
- да у последњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење
понуда на сајту Министарства (август, септембар, октобар, новембар, децембар 2015.
године и јануар 2016. године) није био неликвидан.
ДОКАЗ:
Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, који
садржи основне податке, сажети биланс стања и биланс успеха, показатеље за оцену
бонитета за 2012, 2013. и 2014. годину и податке о данима неликвидности за
последњих шест месеци (август, септембар, октобар, новембар, децембар 2015. године
и јануар 2016. године)
УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ ИЗ
ГРУПЕ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ:
1.Сваки подносилац пријаве из групе мора да испуни обавезне услове из тачке 1) до 4).
2.Услове из тачке 5) дужан је да испуни подносилац пријаве из групе којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
3.Услов из тачке 6) и 7) подносиоци пријаве из групе испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се подносиоци пријаве из групе
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавног тендера, а који обавезно
садржи податке о:
- члану групе подносилаца пријаве који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети пријаву и који ће заступати групу подносилаца пријаве пред наручиоцем;
- подносиоцу пријаве који ће у име групе подносилаца пријаве потписивати уговорe;
- обавезама сваког од подносилаца пријаве из групе подносилаца пријаве за
извршење уговора.
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ЈАВНО ДОСТУПНИ ПОДАЦИ
Подносилац пријаве није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа већ да у Изјави сачињеној на меморандуму, оверену и
потписану од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве наведе који су то докази.
ДОСТАВА ДОКАЗА
Наручилац може пре сачињавања предлога одлуке за избор резервног снабдевача од
подносиоца пријаве чија је пријава оцењена као најповољнија затражити да достави
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и
од осталих подносилаца пријаве.
ПРОМЕНЕ:
Подносилац пријаве је дужан да, без одлагања, писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из тендера, која наступи до доношења
одлуке за избор резервног снабдевача, односно током важења одлуке којом је одређен
резервни снабдевач и да је документује на прописан начин.
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II ОБРАСЦИ

Образац 1
Подносилац пријаве (важи и за чланове групе подносилаца пријаве у случају
заједничке пријаве) су уписани у Регистар понуђача (заокружити):
ДА

НЕ

ПРИЈАВА ЗА ИЗБОР РЕЗЕРВНОГ СНАБДЕВАЧА
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

1
2
3
4
5
6
7
8

Понуђена цена без ПДВ-а

Основни подаци

Р.бр.

Износ

Јединица

Назив:
Седиште:
Матични број:
ПИБ:

ЕUR/MWh

Контакт: телефон, факс, e-mail
Одговорно лице:
Текући рачун предузећа:
код банке:

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ:
У случају да два или више подносиоца пријаве имају исту понуђену цену, предност
има подносилац пријаве који има повољније финансијске показатеље из биланса стања
и биланса успеха за 2012., 2013. и 2014. годину.
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака уколико се подноси
заједничка пријава, како би сваки члан из групе попунио образац са основним
подацима.

Датум:

M.П.

Потпис одговорног лица:
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Образац 2

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ: ________________________________________
СЕДИШТЕ: _____________________________________________________________

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при
састављању своје понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

Уколико пријаву подноси група подносилаца пријаве, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког члана подносиоца пријаве из групе. У том случају
овај образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац 3
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ТЕНДЕРА

ИЗЈАВА
Изјављујем да прихватам све услове из тендерске документације Министарства
рударства и енергетике, за подношење пријаве за избор резервног снабдевача
електричном енергијом.
Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица:
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III ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА КОЈЕ РЕЗЕРВНИ СНАБДЕВАЧ
ЗАКЉУЧУЈЕ СА КРАЈЊИМ КУПЦЕМ

Обавезни елементи уговора
1. Елементи уговора утврђени законом којим се уређују облигациони односи;
2.

Елементи уговора садржани у Закону o енергетици („Службени гласник РС”,
број 145/14), Уредби о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(„Службени гласник РС”, број 63/13), Правилима о раду преносног система
(„Службени гласник РС”, број 91/15), Правилима о раду дистрибутивног
система („Службени гласник РС”, број 4/10, 5/10, 8/10, 2/14, 3/14, 10/14, 41/14,
42/14 и 11/15), Правилима о промени снабдевача („Службени гласник РС”, број
65/15) и Правилима о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник
РС”, број 120/12, 120/14), а нарочито:
– права и обавезе у погледу количине и снаге електричне енергије;
– место примопредаје електричне енергије;
– цена резервног снабдевања;
– начин обрачуна, фактурисање, начин и услови плаћања испоручене електричне
енергије, услуга приступа преносном односно дистрибутивном систему и
накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије;
– права и обавезе резервног снабдевача и крајњег купца у случају неизвршења
уговорних обавеза;
– рок на који се уговор закључује;
– права и обавезе у случају престанка и раскида уговора;
– начин информисања о промени услова резервног снабдевања електричном
енергијом;
– начин решавања спорова;
– друге елементе у складу са прописима из тачке 2. овог поглавља
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