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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/12 и
14/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("С.гласник РС" бр.
29/13), Наручилац, Средњошколски дом, Нови Сад, Николајевска бр. 1, након доношења
Одлуке, дел.бр:05/1-3-2/2015 од 10.02.2015.год. о покретању поступка јавне набавке бр.
2/2015, припремио је конкурсну документацију следеће садржине:

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу
Наручилац: Средњошколски дом
Адреса: Николајевска бр. 1, 21000 Нови Сад
Интернет страница: www.srednjoskolskidom.edu.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке, ЈН бр. 2/2015 je куповина добара – набавка добара – електричне
енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији,ознака из ОРН: 09310000 електрична енергија.
4. Не спроводи се поступак резервисане јавне набавке
5. Контакт - чланови Комисије за јавну набавку
Особе за контакт:
За правна питања: Саша Анђелић
За техничка питања: Младен Амиџић
Факс: 021/523-626
Е - mail адреса: sdom@eunet.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке мале вредности
Предмет јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 2/2015 je куповина добара – набавка добара –
електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији,ознака из ОРН:
09310000 - електрична енергија.
2. Партије
Набавка није обликована по партијама.
3. Критеријум за доделу уговора, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.
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III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина добара: Електрична енергија са потпуним снабдевањем. Количина
електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на месту
примопредаје током периода снабдевања. Снабдевач је балансно одговоран за место
примопредаје Наручиоцу.
2. Врста продаје: гарантована и стална
3. Рок испоруке: од дана закључења уговора о јавној набавци на период од 12 месеци од
00:00 h до 24:00 h.
4. Капацитет испоруке: Према табели планиране потрошње која представља саставни део
Конкурсне документације одређене на основу остварене потрошње, на месту
примопредаје, током периода испоруке.
5. Квалитет добара: врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са
Правилима о раду преносног система и измeнама и допунама Правила о раду преносног
система („Сл.гласник РС“ бр. 79/2014) и Правилима о раду дистрибутивног система и
Уредбе о условима испоруке електричне енергије ((„Сл.гласник РС“ бр.63/13).
6. Место испоруке добара: мерно место Наручиоца наведено у Техничкој спецификацији.
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од
стране одговорног лица Понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико
му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са
чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора
закључити:
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен; и
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје крајњег купца.
7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: У складу са
одредбама подзаконских аката из тачке 5. овог поглавља конкурсне документације.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
1) Техничке карактеристике: У складу са документом Одлука о усвајању Правила о раду
тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014).

Средњошколски дом, Нови Сад

ЈН бр. 2/2015

-4-

39

Средњошколски дом, Нови Сад
2) Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са
Правилима о раду преносног система ЈП „Електромрежа Србије“ Београд („Сл.гласник РС",
бр. 79/2014) и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом („Сл.гласник РС", бр. 63/2013).
3) Период испоруке: 00:00-24:00 часова, 12 месеци рачунајући од дана закључивања
уговора.
4) Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије на мерном месту
Купца (Наручиоца), прикљученим на дистрибутивни систем у категорији потрошње на
ниском напону. Наручилац има једно мернo место.
5) Планирана потрошња електричне енергије за уговорни период са могућим одступањем
месечних количина према потрошњи Наручиоца и релевантним подацима о Купцу су:
Наручилац:
Средњошколски дом
Адреса: Николајевска 1, 21000 Нови Сад
ЕД број: 141 233459
Одобрена снага: 117,99 kW
Бр.бројила: 41321

Планирана потрошња електричне енергије по месецима, а за време уговорног периода, дата
је у табели испод:

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Окtобар
Новембар
Децембар

Активна
енергија ВТ
kWh
13000
18000
20000
15000
16000
11000
4000
4000
16000
18000
18000
16000

Аткивна
енергија НТ
kWh
5000
6000
6000
5000
6000
5000
1000
1000
6000
7000
7000
6000

Аткивна
енергија ЈТ
kWh
18000
24000
26000
20000
22000
16000
5000
5000
22000
25000
25000
22000

Укупно(kWh):

169 000

61 000

230 000

Месец

Напомена: планирана потрошња је исказана за период од почетка јануара до краја
децемтбра (1-12), с тим да би се уговор закључио за период од 12 месеци .
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V 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); Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
(копија, без обзира на датум издавања извода)
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); Доказ:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног
суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да
правно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана
отварања понуда) и то:
а) Извод из казнене евиденције, односно Уверење основног суда (које обухвата
и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења 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, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Посебна напомена: Уколико уверење 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 кривично дело примања мита.
б) Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за
организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач
(правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе.
в) 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,
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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.
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача.
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона); Доказ: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности (копија, мора бити
издата после објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки)
4) 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); Доказ: Уверење Пореске
управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода (копије, не старије од два месеца од дана
отварања понуда).
5) да има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке: Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту
електричне енергије издату од стране Агениције за енергетику (чл. 75. ст.
1. тач. 5) Закона); Доказ: неоверена копија Лиценце;
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона). Доказ: изјава на обрасцу бр. 4 из ове Конкурсне документације.
1.2.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
следеће додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане у
складу са чл. 76. Закона, и то:
1) да располаже неопходним финансијским капацитетом :
- да у протеклих годину дана није био у финансијској блокади рачуна ниједан
дан (Доказ: потврда о броју дана неликвидности издата од НБС- Одељење
за принудну наплату);
2) да располаже неопходним пословним капацитетом:
-да је остварио укупан промет, односно испоручивао робу укупне вредности
која је најмање три пута већа од понуђене. (Докази: Референтна листа и потврде
референтних купаца),
- да је активан учесник на тржишту електричне енергије РС (Доказ: Потврда
оператора дистрибутивног система).
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1.3.

1.4.

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који
ће Понуђач извршити преко Подизвођача.
Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе Понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 81. став 3. 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 услова из члана 75. тачке од 1) до 4) ЗЈН понуђач доказује
достављањем попуњене изјаве (образац бр. 5.) којом исти под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове.
Испуњеност услова из члана 75. тачка 5) ЗЈН понуђач доказује достављањем
неоверене копије Лиценце Агенције за енергетику и поврде исте да је та лиценца
важећа.
Наручилац може захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
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.
Понуђач, односно добављач дужан је 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 прописан начин.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, под условом да наведе који су то докази и на којој
интернет станици се налазе.
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним
набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о
испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у понуди
наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција
за привредне регистре не морају да доставе доказ о испуњености услова 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.
Испуњеност додатних услова понуђач доказује доказима наведеним у овом
поглављу, под тачком 1.2.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
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.
Понуду доставити на адресу: Средњошколски дом, 21000 Нови Сад, Николајевска бр. 1, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку, ЈН бр. 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 20. 02. 2015. до 10:00 сати, без
обзира на начин доставе.
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.
Понуда се може доставити и непосредно у секретаријату Наручиоца, сваког радног дана од
8,00 до 12,00 часова. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће Понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда, поред изјава и докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних
услова мора да садржи читко попуњене или одшампане и потписане обрасце који су
садржани у конкурсној документацији, и таксативно наведени у Обрасцу бр.10.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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 Наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку ЈН бр. 2/2015“

или „Допуна понуде за јавну набавку ЈН бр. 2/2015“
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или „Опозив понуде за јавну набавку ЈН бр. 2/2015“
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.
5. 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 VII обр.1) Понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са Подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VII) 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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља VII обр.4А.).
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.
7. 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 6) Закона и то :
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу Понуђача пред Наручиоцем;
 Понуђачу који ће у име групе Понуђача потписати уговор;
 Понуђачу који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења ( само у случају
негативне референце);
 Понуђачу који ће издати рачун;
Средњошколски дом, Нови Сад
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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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе Понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун Задругара или заједничку
понуду у име Задругара.
Ако Задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара Задруга и Задругари у складу са законом.
Ако Задруга подноси заједничку понуду у име Задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају Задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 25-ог у месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за
испоручене количине електричне енергије коју испоставља Понуђач. Плаћање се врши на
рачун Понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке електричне енергије
Место испоруке је мерно место Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у
категорији потрошње наведене у Техничкој спецификацији. Период испоруке je 12 месеци
од закључења уговора о јавној набавци од 00:00 h до 24:00 h.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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 је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона, тј. захтеваће од Понуђача писмено образложење свих саставних делова
цене, у року који одреди.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
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УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
- Пореским обавезама - Пореска управа Републике Србије (Министарство финансија и
привреде, Република Србија), ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд, Република Србија,
Интернет адреса http://www.poreskauprava.gov.rs
Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о
адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне
самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
- Заштити животне средине - Агенција за заштиту животне средине, ул. Руже Јовановића
27а, 11160 Београд, Република Србија,
Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, ул.
Немањина 22-26, 11 000 Београд, Република Србија,
Интернет адреса: http://www.merz.gov.rs
- Заштити при запошљавању, условима рада - Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике, ул. Немањина 11, 11 000 Београд, Република Србија,
Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs
Завод за социјално осигурање - Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република
Србија, интернет адреса: http://www.zso.gov.rs/index.htm
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца.
Средњошколски дом, 21000 Нови Сад, Николајевска бр. 1, електронском поштом на e-mail:
sdom@eunet.rs или факсом на број 021/523-636 тражити од Наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 2/2015“.
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.
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона о јавним набавкама.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно
његовог Подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу
контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке,
у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом Понуђачу буде додељен уговор,
дужан је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да
се продужи.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума - најнижа понуђена
цена.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног Понуђача који је раније поднео понуду.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве бр.4. из поглавља VII).
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, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, на адресу Наручиоца, 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 обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, 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 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја 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 5 дана од
дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха:
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Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права Понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са Понуђачем којем је додељен уговор у року од
10 дана од дана дана коначности одлуке о додели уговора.
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.
21. РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА ИЛИ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
Ова набавка није резервисана јавна набавка, нити се за исту спроводи преговарачки
поступак.
22. КОМУНИКАЦИЈА
Сходно чл. 20. Закона о јавним набавкама комуникација између наручиоца и понуђача у
поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште
или факсом. Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени
Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Контакт особа: Саша Анђелић – за правна питања, Младен Амиџић – за техничка питања.
е-mail: sdom@eunet.rs, факс 021/523-636.
Понуђачи су дужни обавезно да наведу свој е-mail, а уколико немају електронску пошту –
број факса, као и радно време и особу за контакт, ради исправног/валидног достављања
докумената.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

23. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену
поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у
наставку поступка или касније.

Средњошколски дом, Нови Сад

ЈН бр. 2/2015

- 15 -

39

Средњошколски дом, Нови Сад
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не
садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који је у складу са законом понуђач означио у понуди, при чему то не могу бити
подаци на основу којих се доноси оцена о томе да ли је понуда одговарајућа и прихватљива.
Поверљивим се не могу означити ни подаци који се вреднују применом елемената
критеријума.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени
податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну
ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО». Наручилац не одговара за поверљивост
података који нису означени на наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако
што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ»,
уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не
опозове поверљивост документа, Наручилац ће понуду у целини одбити. Наручилац ће
чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
24. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
Предност за домаће понуђаче и добра примениће се у складу са чланом 86. ЗЈН.
25. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате
благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације.
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена;
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2) уколико поседује битне недостатке;
3) уколико није одговарајућа;
4) уколико ограничава права наручиоца;
5) уколико условљава права наручиоца;
6) уколико ограничава обавезе понуђача;
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени
понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 109. став 1. Закона о
јавним набавкама.

VII ОБРАСЦИ
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(умножити у потребном броју примерака)
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добара – електричне
енергије за потпуно снабдевање према Техничкој спецификацији, ЈНМВ бр. 2/2015
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
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 јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно
снабдевање према Техничкој спецификацији, ЈН бр. 2/2015
Тарифни став
1
Активна
енергија ВТ
Активна
енергија НТ
Активна
енергија ЈТ

2

Планирана
годишња
потрошња
3

kWh

169.000

kWh

61.000

kWh

230.000

Јед. мере

Јединична
цена по kWh

Укупна цена
без ПДВ-а

4

5

Укупно
ПДВ
Укупно са ПДВ-ом
+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина)
+ трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада)
+ ПДВ
Цена: обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за
испоручену електричну енергију које Оператер дистрибутивног система обрачунава Понуђачу,
Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место
примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије на коју је дата сагласност Агенције за енергетику Републике Србије.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о раду
преносног система, односно Правилима о раду дистрибутивног система Републике Србије.
Рок и начин плаћања: Плаћање се врши 25-ог у месецу за претходни месец, по пријему фактуре
(рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља Понуђач.
Место и начин испоруке: Мерно место Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем.
Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_______________________________

Напомене:
Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група
Понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из
групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Испорука електричне енергије гарантована је и одређена на основу остварене
потрошње, а цена електричне енергије обухвата следеће:

1. Цена активне електричне енерије

Предмет
набавке

Јед.
мере

Јед.
ценабез
ПДВ-а

Планирана
потрошња

Укупнацена
без ПДВ-а

Јед. ценаса
ПДВ-ом

Укупнаценас
а ПДВ-а

1.
Активна
енергија
ВТ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Активна
енергија
НТ
Активна
енергија
ЈТ

kWh

169 000

kWh

61 000

kWh

230 000

2. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије

Према уредби о начину и условима одређивања уједначених цена приступа
дистрибутивном систему у условима отварања тржишта електричне енергије
(Сл.Гласник РС број 113/2013).
3. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије

Према важећој уредби о висини посебне накнаде за подстицај у 2014 години.
Дана __________

Потпис овлашћеног лица:
М.П.

Напомена:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене, тако што ће унети понуђену
цене изражене у динарима.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12. и 14/15)
___________________________________________________________________________
(Назив Понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој
спецификацији, ЈН бр. 2/2015 поднео независно, без договора са другим Понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

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 и оверена печатом. Овај образац се
може умножавати у потребном броју примерака у зависности од броја заједничких
Понуђача, с тим што ће се код потписа Понуђача назначити да се ради о Понуђачу из
групе Понуђача.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник Понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ [назив Понуђача] у поступку
јавне набавке добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Техничкој
спецификацији, ознака из ОРН: 09310000 - електрична енергија, ЈН бр. 2/2015, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

М.П.

Напомена:
Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.
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4.А ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник Подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _________________________________________________ [назив Подизвођача] у
поступку јавне набавке добара - електричне енергије за потпуно снабдевање према
Техничкој спецификацији, ознака из ОРН: 09310000 - електрична енергија; ЈН бр. 2/2015,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач 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;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
5) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

М.П.

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица Подизвођача и оверена печатом.
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.
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5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ. 79. ЗАКОНА

Назив понуђача – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Пуно пословно име понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Назив банке и
Број рачуна:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012. и
14/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем
ИЗЈАВУ
да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају следећи
докази из члана 77. Закона о јавним набавкама:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________, те за исте прилажем изјаву
оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ).Изјаву прилажем уз
понуду за јавну набавку ЈН бр.2/2015 – набавка електричне енергије Средњошколског дома у Новом
Саду.
Упознат сам са обавезом Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве
ПОНУЂАЧ
м.п.

______________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Овај образац попуњавају само понуђачи са седиштем у иностранству.
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6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
Понуђач
_____________________________________________________ [навести назив Понуђача],
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:
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7. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ЈН 2/2015.

Ред.
број

Референтни
купац

Лице за контакт и бр. Вредност испоручених добара
Телефона
у динарима без ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
УКУПНО:
Потпис овлашћеног лица
Датум:
____. ____. 2015. године

М.П.
_____________________________

Напомена: У случају достављања података за већи број купаца,
којима су
испоручивана добра која су предмет набавке, на другом примерку почети са
уписивањем редног броја 15.
Уз попуњени списак купаца обавезно доставити потврде свих наведених наручилаца,
тј. купаца. Образац потврде се налази у конкурсној документацији – бр.8
Подаци унети у списак за које није достављена потврда купца на кога се односе, неће
се узимати у разматрање.
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8. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ КУПЦА ЗА ЈН 2/2015.

НАЗИВ КУПЦА:____________________________________________________________
СЕДИШТЕ:_________________________________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ:____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:_________________________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ:___________________________________________________________
ПИБ:_______________________________________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _______________________________________________________
У складу са чл.77. ЗЈН („Службени гласник РС” бр.124/12. и 14/15) издаје се
ПОТВРДА
да је продавац/понуђач

____________________________________________________ ,
[назив и седиште продавца/понуђача]
који подноси понуду у поступку ЈН бр.2/2015. – за набавку добара – електричне
енергије у Средњошколском дому, Нови Сад, Николајевска 1, у периоду од
____________године до ____________године, купцу испоручио добра-електричну
енергију у укупном износу од ________________________________ динара без ПДВ-а, да
је испоручио добра у уговореном року, обиму и квалитету, и да у року трајања уговора
није било рекламација на исто.

У ________________________
Дана: _____________________

РЕФЕРЕНТНИ
КУПАЦ
М.П.

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач ову потврду може умножити у броју који сматра довољним, а у
циљу доказивања и потврђивања референтне листе.
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9. ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ ЗА ЈН 2/2015.

ПОДНОСИЛАЦ:
Назив понуђача: __________________________
Седиште :_________________________________
Улица и број: ______________________________
Телефон: _________________________________
е-маил: __________________________________
Матични број:______________________________
ПИБ:_____________________________________
Име и презиме овлашћеног лица за контакт:
________________________________________

ПРИМАЛАЦ:
СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ, НИКОЛАЈЕВСКА бр. 1, НОВИ САД
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ЈН бр. 2/2015

НЕ ОТВАРАТИ!
Датум и сат подношења: ___________________
Деловодни број понуде: ___________________
( попуњава НАРУЧИЛАЦ )

Напомена: овај образац се предаје код секретара наручиоца у случају непосредног
подношења понуде и представља потврду наручиоца о дану и времену подношења понуде.
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10. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН

ПОНУЂАЧ _______________________________________________________
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ БР. 2/2015. СРЕДЊОШКОЛСКОГ ДОМА У НОВОМ САДУ
Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем
следећих доказа уз понуду:
Ред.
Услов
за
учешће
у Упутство
како
се
доказује Испуњеност
поступку јавне набавке из испуњеност услова из члана 75. и 76. услова
бр.
члана 75. И 76. ЗЈН:
1.

2.

Обавезни услови из члана Образац изјаве Понуђача о
75. став 1. тач.1) до 4) и из
испуњавању услова из чл.75. став 1.
ЗЈН – Образац бр. 4
члана 75. став 2.
Напомена:
У случају да понуду подноси Група
понуђача, овај доказ доставити за
сваког учесника из Групе

4.

не

да

не

да

не

да

не

У случају да Понуђач подноси понуду
са Подизвођачем, доказ доставити и за
Подизвођача (ако је више подизвођача
доставити за сваког од њих) Образац
бр. 4А
Обавезни услов из члана 75. -Копија лиценце
став 1. тач.5)
* неоверена фотокопија
Лиценца
за
трговину
ел.енергијом Агенције за
енергетику РС

3.

да

Потврда
НБС-а о броју дана
финансијски неликвидности издата после дана
објављивања јавног позива, коју у
- да понуђач од 12.02.2014. случају подношења заједничке понуде
до дана објављивања јавног мора доставити сваки Понуђач из
позива није био у блокади Групе понуђача (члан 81. став 2.
Закона о јавним набавкама.)
ниједан дан .
* неоверене фотокопије
Неопходан
капацитет :

Неопходан пословни
капацитет:
а) Референце – у вредности
испоручених добара не
мањој од троструког износа
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референтних купаца (Обр. бр. 8)

понуде.

б) - да је понуђач активан
Потврда Оператора дистрибутивног
учесник
на
тржишту
система
електричне енергије РС

да

не

да

не

да

не

да

не

* неоверена фотокопија
5.

6.

Врста
обезбеђења

финансијског Понуђач који се налази на списку
негативних референци који води
Управа за јавне набавке, а који има
негативну референцу за предмет који
није истоврстан предмету конкретне
јавне набавке, је дужан да уз понуду
достави писмо о намерама банке да ће
банка понуђачу издати банкарску
гаранцију за добро извршења посла у
висини од 15% вредности уговора без
ПДВ-а, уколико уговор буде закључен
са тим понуђачем. Уколико таквом
понуђачу буде додељен уговор о јавној
набавци исти је дужан да приликом
закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро
извршење посла,

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају сви или неки
докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо
доказа који се не издаје, приложити своју писмену изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену
пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним
органом те државе (Образац Изјава понуђача по члану 79 ЗЈН)

Обавезни обрасци, поред претходно наведених, и додатна документација које понуђач мора да
достави:
7.

Образац понуде - бр.1

да

не

8.

Образац структуре цене -.бр. 2

да

не

9.

Образац изјаве о независној понуди бр.3

да

не

10.

Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл.75.ЗЈН– бр.4

да

не

11.

Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75.ЗЈН -бр.4А

да

не

12.

Образац изјаве понуђача по члану 79. ЗЈН – бр.5

да

не

13.

Образац трошкова припреме понуде – бр.6

да

не
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14.

Референтна листа - бр. 7

да

не

15.

Потврда референтног купца - бр.8

да

не

16.

Образац за оцену испуњености услова са упутством - бр.10

да

не

17.

Попуњен, потписан и оверен модел уговора

да

не

18.

Споразум понуђача у случају заједничке понуде у слободној форми

да

не

МП.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА:
____________________________________
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА УЗ ОБРАЗАЦ:
Понуђач је у обавези да достави све обрасце дате конкурсном документацијом, обрасце који су у
конкретном случају непримењиви потребно је прецртати. Понуђач је у обавези да докаже испуњеност
тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. и 78. Закона, а доказе о испуњености осталих услова
из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не
прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)
овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог
дела набавке.
Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из
члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно, осим за додатни услов финансијског капaцитета у
вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача (81. став 2. Закона о
јавним набавкама.)
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или
конкурсном документацијом, ако је Понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до
тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и
уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Наручилац у случају сумње на аутентичност достављених доказа може од Понуђача чија понуда буде оцењена
као најповољнија тражити да у року од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, достави
оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид.
Наручилац ће позив из претходног става упутити пре доношења одлуке о додели уговора Понуђачу чија је
понуда оцењена као најповољнија.Уколико Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави
оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца,
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом, а последњу и
потпише овлашћено лице Понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, чиме потврђује
да прихвата све елементе уговора.
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери печатом , а последњу и
потпише овлашћено лице Групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

МОДЕЛ УГОВОРА
о набавци добара-електричне енергије са потпуним снабдевањем
Уговорне стране :
1. СРЕДЊОШКОЛСКI ДОМ у Новом Саду, ул. Николајевска бр. 1, матични број 08066221, ПIБ 100238389,
кога заступа директор Светлана Данкуц (у даљем тексту: Наручилац)
2. _____________________________, ________________, ул. _____________________бр. _____, матични број
_____________, ПИБ ________________, рачун бр. _________________
код пословне банке
_____________________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Понуђач)
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
2.
______________________________
из
_________________________,
ул.__________________
бр._____,мат.бр.____________________ пиб: __________________,
кога заступа (у даљем тексту:
Понуђач)који заједнички наступа са :
2.1 ____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.____
матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту: Понуђач), кога заступа
_______________________________.
2.2 ____________________________ из _____________________ ул. __________________________
бр.________ матични број _____________________ пиб: _______________ (у даљем тексту: Понуђач), кога
заступа _______________________________.
2.3____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________
матични број ____________________ пиб: _______________ (у даљем тексту: Понуђач), кога заступа
_______________________________.
2.4____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________
матични број _____________________ пиб: _______________ (у даљем тексту: Понуђач), кога заступа
_______________________________.
2.5____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________
матични број _____________________ пиб: _______________ (у даљем тексту: Понуђач), кога заступа
_______________________________.
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Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђача као најповољнијег понуђача по спроведеном
поступку јавне набавке ЈН бр.2/2015, по критеријуму „најнижа понуђена цена“.
Понуђач је доставио Понуду број __________________________ од _______________ 2015. године, која је
заведена код Наручиоца под бројем ___________ (попуњава Наручилац) од ___________ године (попуњава
Наручилац), а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора. (Прилог 1)
Уговорне стране сагласно констатују да понуда Понуђача у потпуности одговара техничким
карактеристикама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог
Уговора, те да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ________________ (попуњава Наручилац) од
_________________ 2015. године (попуњава Наручилац) доделио уговор о јавној набавци Понуђачу и да је
истекао рок за подношење захтева за заштиту права понуђача.


Понуђач

је

део

набавке

која

Члан 1а.
је
предмет

овог

уговора

________________________________________________________________

поверио

подизвођачу

ПIБ:_________________,

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини _________________% од укупно уговорене
вредности .


Понуђач

је

део

набавке

која

је

предмет

овог

уговора

________________________________________________________________

поверио

подизвођачу

ПIБ:_________________,

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ________________% од укупно уговорене вредности
.


Понуђач

је

део

набавке

која

је

предмет

овог

уговора

________________________________________________________________

поверио

подизвођачу

ПIБ:_________________,

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини __________________% од укупно уговорене
вредности .


Понуђач

је

део

набавке

која

је

предмет

овог

________________________________________________________________

уговора

поверио

подизвођачу

ПIБ:_________________,

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ________________% од укупно уговорене
вредности.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за извршење уговорних
обавеза од стране подизвођача, као да их је сам извршио.
Члан 2.
Предмет уговора је куповина електричне енергије, са потпуним снабдевањем за потребе Наручиоца, за период
од 12 месеци од дана закључења уговора, а све према Обрасцу понуде из конкурсне документације којом је
Понуђач конкурисао и на основу које је изабран за најповољнијег Понуђача, те тиме стекао услов за склапање
уговора о јавној набавци.
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Образац понуде (Образац бр.1) налази се у конкурсној документацији, а копија идентична оригиналу је
саставни део овог уговора.
Члан 3.
Количина електричне енергије коју Понуђач испоручује Наручиоцу одређиваће се на основу остварене
потрошње Наручиоца на месту примопредаје, током периода снабдевања.
Понуђач је балансно одговорна страна за место примопредаје Наручиоца - објекат Наручиоца у Новом Саду,
ул.Николајевска бр.1, а Наручилац има једно мерно место.
Понуђач се обавезује да ће испорука електричне енергије у уговореном периоду бити стална и гарантована.
Период испоруке добара је од 00:00 -24:00 часова, за све време важења овог уговора, почев од дана закључења
овог уговора.
Место испоруке је унутар електроенергетског система РС, на мерном месту Наручиоца, прикљученом на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону.
Члан 4.
Јединична цена добра које чини предмет Уговора, утврђена је у Обрасцу понуде.
Укупна вредност испорученог добра из члана 1. и 2. овог Уговора не може прећи износ процењене вредности
јавне набавке у износу од _____________________ динара без урачунатог ПДВ-а (попуњава Наручилац).
Коначна вредност уговора ће бити утврђена на основу стварно испоручене количине електричне енергије и
јединичних цена из Понуде.
Количине добара из Понуде представљају оквирне потребе Наручиоца, те Наручилац задржава право да
изврши прерасподелу количине добара према својим потребама.
Члан 5.
Цена електричне енергије по кWh је фиксна за уговорени период испоруке.
Понуђач сноси све ризике и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке - мерног места Наручиоца.
Члан 6.
Понуђач ће вршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије једнанпут месечно, на
мерном месту Наручиоца и то првог дана у месецу, који је радни дан за Наручиоца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине утрошене електричне енергије, као валидан податак
користиће се податак оператора преносног система по седишту Наручиоца.
На основу документа о очитавању месечног утрошка електричне енергије, Понуђач издаје Наручиоцу рачунфактуру за утрошену електричну енергију, који садржи посебно исказане цене са следећим обрачунским
величинама:
- активна енергија у вишој дневној тарифи
- активна енергија у нижој дневној тарифи
- реактивна енергија
- прекомерна реактивна енергија
- одобрена снага и
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- прекомерна снага.
Обрачунске величине које се користе за фактурисање накнаде за подстицај произвођача обновљивих извора
енергије (ОИЕ) су:
- активна енергија у вишој дневној тарифи и
- активна енергија у нижој дневној тарифи, а у складу са важећом Уредбом о висини посебне накнаде за
подстицај у 2014.г.
Рачун-фактура садржи и исказан износ ПДВ-а и рок за рекламацију.
Тарифни ставови:
- обрачунска снага,
- реактивна енергија,
- прекомерна снага,
- прекомерна реактивна енергија
биће обрачунати на основу извршеног очитавања мерног места Наручиоца и у складу са важећом Уредбом о
начину и условима одређивања уједначених цена приступа дистрибутивном систему у условима отварања
трижишта електричне енергије.
Месечни рачун-фактуру Понуђач ће Наручиоцу достављати поштом.
Члан 6.а
Уколико се Понуђач налази на списку негативних референци које води Управа за јавне набавке, а има
негатвину референцу за предмет који није истоврстан предмету ове јавне набавке дужан је да приликом
закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са
клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.Банкарска гаранција за
добро извршење посла издaје се у висини од 15% уговорене вредности без пореза на додату вредност са
роком важности који је 30 дана дужи од дана истека рока на који је овај уговор закључен.
Члан 7.
Понуђач се обавезује да не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ овог уговора, због
коришћења права Наручиоца на промену снабдевача електричном енергијом, нити у том случају може
Наручиоцу наметати додатне финансијске обавезе по том основу, а у складу са Правилима о промени
снабдевача.
У случају немогућности Понуђача за испуњавање уговорених обавеза Понуђач се обавезује да у целости
сноси разлику између овде уговорене цене и цене резервног снабдевања у периоду до закључења новог
уговора између Наручиоца и новог снабдевача.
Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца обавести Наручиоца о подацима о потрошњи електричне енергије, у
складу са Законом о енергетици и подзаконским актима којима се регулише промена снабдевача.
Члан 8.
Овим путем Понуђач се посебно обавезује да у случају подношења захтева оператору система за обуставу
испоруке елелктричне енергије Наручиоцу због неизмирених обавеза по основу овог уговора, претхдно упути
писмену опомену Наручиоцу да у законском року измири доспеле, а неплаћене обавезе по овом основу, те да
са Наручиоцем покуша да постигне споразум о начину измирења евентуалног дуга.
Такође, Понуђач се обавезује да се придржава чл.37. и 38. Уредбе о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом, а имајући у виду специфичност објекта и делатност Наручиоца.
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Члан 9.
Понуђач се обавезује да се у погледу квалитета испоручене електричне енергије у свему придржава прописа,
норматива и стандарда важећих за добра која су предмет овог уговора, а све у складу са одредбама
позитивних законских и подзаконских аката.
Члан 10.
Потписом овог уговора, Понуђач се обавезује да обезбеди резервно снабдевање у складу са чл.192. Закона о
енергетици.
Члан 11.
Наручилац се обавезује да утрошену електричну енергију плати Понуђачу по извршеној испоруци, 25.-ог у
месецу за претходни месец за који је Понуђач доставио Наручиоцу рачун-фактуру.
Наручилац ће исплату извршити на рачун Понуђача број __________________________ код пословне
банке_____________________________ , (овај рачун је Понуђач дужан да наведе на сваком појединачном
рачуну-фактури, као и евентуални позив на број), а након обезбеђивања средстава из буџета од стране
директног буџетског корисника. (попуњава Понуђач)
У случају доцње у плаћању, Понуђач има право да обрачуна законску затезну камату прописану законом, коју
је Понуђач дужан да образложи и достави Наручиоцу као посебан документ-Обрачун камате.
Члан 12.
Уговорне стране се могу ослободити од одговорности у одређеним случајевима који су наступили независно
од воље уговорних страна.
Настале околности, независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла предвидети,
избећи нити отклонити њихове последице, сматраће се случајевима више силе који ослобађају од
одговорности, уколико су настали након закључивања овог уговора, а спречавају његово делимично или
потпуно извршење.
Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали у време закључења
уговора, настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и дејство уговорне стране нису могле
спречити мерама и средствима која се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране
која је погођена вишом силом.
Страна која је погођена вишом силом треба одмах по наступању исте телеграмом, телефаксом или на други
поверљив начин да обавсети другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, односно о
наступању других околности које спречавају извршење уговорних обавеза.
Члан 13.
Наручилац може једнострано ракинути овај уговор у случају да Понуђач не поступа по одредбама истог.
Отказни рок износи 30 дана од дана писменог обавештења друге уговорне стране.
Члан 14.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима,
као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 15.
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Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се
месна надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 16.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписвања од стране обе их уговорне стране и закључује се на одређено
време на 12 месеци од дана закључења уговора.
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) једнака примерка, по два (2) за сваку уговорну страну.

НАРУЧIЛАЦ:

Датум:

Мп

ПОНУЂАЧ:

М.П.

мп

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци ове
садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
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