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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа
као тело за централизоване јавне набавке

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак –
централизована јавна набавка број 5/2019

Врста предмета:

Добра

Опис предмета
набавке, назив и
ознака из општег
речника набавке:
Закључење оквирног
споразума и време
трајања оквирног
споразума:

Предмет централизоване јавне набавке је набавка
електричне енергије.
Назив и ознака из општег речника: електрична
енергија 09310000-5.
Јавна набавка се спроводи као централизована јавна
набавка, ради закључења оквирног споразума са
једним понуђачем, на период од две године.
Поступајући на основу члана 63. став 2. и 5. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Управа за заједничке
послове републичких органа врши измену конкурсне
документације због измене критеријума за
оцењивање понуда у тачки „20. Критеријум за
оцењивање понуда“ на странама 26, 27 и 28 од 95, у
складу са Појашњењем 1 од 29.03.2019. године.

Измена конкурсне
документације:

Обавештење о продужењу рока за подношење
понуда, биће објављено на Порталу јавних набавки и
на Интернет страници Наручиоца.
Измењене стране конкурсне документације налази се
у прилогу.
У осталом делу конкурсна документација остаје
неизмењена.
Потребно је уважити извршену измену конкурсне
документације приликом подношења понуде.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875
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20. Критеријум за оцењивање понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума донеће се применом критеријума економски
најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање достављених понудa заснива се на елементу критеријума цена која се
састоји од следећих подкритеријума:
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Број пондера
(бодова)

ОПИС
ЦЕНА
Јединична цена електричне енергије ниски напон – виша
Јединична цена електричне енергије ниски напон – нижа
Јединична цена електричне енергије средњи напон – виша
Јединична цена електричне енергије средњи напон – нижа
Јединична цена електричне енергије широка потрошња двотарифно виша
Јединична цена електричне енергије широка потрошња двотарифно нижа
Јединична цена електричне енергије широка потрошња – једнотарифно
УКУПНО ПОНДЕРА (БОДОВА):

27
11
39
15
4
1
3
100

ЦЕНА
Код овог елемента критеријума упоређује се укупна висина понуђене цене по свим
подкритеријумима. Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 100.
Цена као елеменат критеријума се састоји од следећих подкритеријума:
1. Јединична цена електричне енергије - ниски напон – виша
Највећи број пондера је 27 које добија понуђач са најнижом понуђеном јединичном ценом.
Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:
Пондери по основу јединичне цене за електричну
енергију– ниски напон -виша

27 х најнижа понуђена јединична цена
понуђена јединична цена

=

2. Јединична цена електричне енергије - ниски напон – нижа
Највећи број пондера је 11 које добија понуђач са најнижом понуђеном јединичном ценом.
Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:
Пондери по основу јединичне цене за електричну
енергију– ниски напон -нижа

=

11 х најнижа понуђена јединична цена
понуђена јединична цена

3. Јединична цена електричне енергије - средњи напон – виша
Највећи број пондера је 39 које добија понуђач са најнижом понуђеном јединичном ценом.
Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:
Пондери по основу јединичне цена електричне
енергије - средњи напон – виша

39 х најнижа понуђена јединична цена
понуђена јединична цена

=

4. Јединична цена електричне енергије - средњи напон – нижа
Највећи број пондера је 15 које добија понуђач са најнижом понуђеном јединичном ценом.
Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:
Пондери по основу - јединичне цене електричне
енергије - средњи напон – нижа

=

15 х најнижа понуђена јединична цена
понуђена јединична цена

5. Јединична цена електричне енергије - широка потрошња - двотарифно виша –
Највећи број пондера је 4 које добија понуђач са најнижом понуђеном јединичном ценом.
Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:
Пондери по основу - јединичне цене електричне
енергије - широка потрошња - двотарифно виша

=

4 х најнижа понуђена јединична цена
понуђена јединична цена

6. Јединична цена електричне енергије - широка потрошња - двотарифно нижа
Највећи број пондера је 1 које добија понуђач са најнижом понуђеном јединичном ценом.
Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:
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Пондери по основу - јединичне цене електричне енергије широка потрошња - двотарифно нижа

=

1 х најнижа понуђена јединична цена
понуђена јединична цена

7. Јединична цена електричне енергије - широка потрошња – једнотарифно
Највећи број пондера је 3 које добија понуђач са најнижом понуђеном јединичном ценом.
Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:
Пондери по основу - јединичне цене електричне
енергије - широка потрошња – једнотарифно

=

3 х најнижа понуђена јединична цена
понуђена јединична цена

Остварени број пондера изражава се у броју пондера са две децимале.
Оквирни споразум биће закључен са понуђачем чија понуда освоји највећи укупан број пондера
-бодова (збир пондера-бодова 1.-7.).
21. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту укупну јединичну цену Наручилац ће донети
одлуку о закључењу оквирног споразума и закључити оквирни споразум са понуђачем који понуди дужи рок
плаћања (резервни критеријум).
22. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
23. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за
доделу уговора, односно оквирног споразума у предметном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања Управе за заједничке послове која спроводи поступак противно
одредбама закона.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње Управе за заједничке послове.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен у Управи за заједничке
послове најкасније 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. Закона указао на евентуалне недостатке и
неправилности, а исти нису отклоњени.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које су предузете пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, односно одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи следеће
податке:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу Управе за заједничке послове;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Управе за заједничке послове која
спроводи поступак;
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. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
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;
износ таксе у висини од 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;
0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор (одлуком о закључењу оквирног споразума), ако се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара;
жиро рачун број: 840-30678845-06;
шифра плаћања:153 или 253;
позив на број: редни број јавне набавке;
сврха: такса за ЗЗП, Управа за заједничке послове републичких органа и број јавне набавке;
корисник: Буџет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверан потписом овлашћеног лица или печатом банке или
поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
Захтев за заштиту права се подноси Управи за заједничке послове републичких органа, а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
24. Начин и услови закључења појединачних уговора
Након закључења оквирног споразума са једним понуђачем, када настане потреба Наручиоца
или појединачних наручиоца за предметом набавке, Наручилац, односно појединачни наручилац, ће упутити
Добављачу позив за закључење уговора.
Приликом закључивања појединачних уговора не могу се мењати битни услови из оквирног
споразума.
Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума, морају се доделити
пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора, закључених на основу
оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће
или дуже.
Понуђач је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за закључење уговора.
Уговор о јавној набавци се закључује под условима из оквирног споразума у погледу
спецификације предмета набавке, ценe, начина и рока плаћања, начина места и рока испоруке.
Добављач је дужан да обезбеди континуитет стручних кадрова за све време трајања уговора.
25. Праћење реализације Оквирног споразума
Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора унесу податке у
Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то:
1) назив и адресу наручиоца;
2) вредност уговора;
3) датум закључења уговора и
4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних споразума од стране Управе за
заједничке послове.
Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно наведени у оквирном
споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може утврдити којим наручиоцима је намењен.
Управа за заједничке послове објављује на својој интернет презентацији закључене оквирне
споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову реализацију.
26. Измене током трајања уговора
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци, без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.
27. Закључење оквирног споразума
Управа за заједничке послове може на основу члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити оквирни
споразум и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда.
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