РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН
ул. Светозара Милетића бр. 6
Адреса:
Апатин
Место:
551-13-29/2020 - 5
Број:
13.02.2020. године
Датум:
На основу члана. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и
14/2015 и 68/2015), члана. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 551-1329/2020 - 1 од 12.02.2020. године од стране Комисије за јавне набавке, образоване од
стране Наручиоца, Решењем број: 551-13-29/2020 - 2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ: 03/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
(од стране 1 до стране 42)
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РАДИ: ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА :

ЈНМВ 03/2020

28.02.2020. године до 12:00 часова
28.02.2020. године у 12:30 часова

страна 1

Р.Б

САДРЖАЈ

Страна

1.

Општи подаци о јавној набавци

3

2.

Врста, техничке
карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл

4

3.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова

6

4.

Образац И1

10

5.

Образац И2

11

6.

Критеријуми за доделу уговора

12

7.

Обрасци који чине саставни део понуде

13

Образац Понуде

14

Образац структуре понуђене цене, са упуством како да се
попуни
Образац трошкова припреме понуда

19

Образац изјаве о независној понуди

22
23

8.

Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач
нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
Модел уговора

9.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

31

10.

Образац меничног овлашћења - писма

39
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.1 Подаци о наручиоцу - назив, адреса, интернет страница:
Наручилац:
Адреса:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Број рачуна:
Интернет страница Наручиоца:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН
ул. Светозара Милетића бр. 6
08181420
8899
100964829
840-1620-21 Управа за трезор
www.csrapatin.rs

1.2 Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак
јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке, Законом о енергетици, Правилима о раду преносног система,
Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом и Правилима о раду
тржишта електричне енергије као и са другим важећим законским и подзаконским
прописима који регулишу област снабдевања потрошача електричном енергијом.
1.3 Предмет јавне набавке:
Јавна набавка добара, БРОЈ: 03/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА; ОРН: 09310000
1.4 Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:
Ова јавна набавка није обликована по партијама.
1.5 Није резервисана јавна набавка.
1.6 Особа за контакт: Новковић Александра, тел бр. 025/ 772-047, info@csrapatin.rs

ЈНМВ 03/2020
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ.
2.1 Врста добара: набавка електричне енергије, закључивањем уговора о потпуном
снадбевању које мора бити стална, гарантована и одређена на основу остварене
потрошње Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке, oбрачунска мерна
места Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на
ниском напону које се налази у Апатину.
2.2 Техничке карактеристике: У складу са документом Правила о раду тржишта
електричне енергије („Сл. гласник РС“ бр.120/2012).
2.3 Квалитет: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу
са Правилима рада преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и
Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом и другим
подзаконским актима који регулишу предметну област.
2.4 Количина и опис добара: Количина електричне енергије одређиваће се на основу
стварне месечне потрошње електричне енергије Наручиоца на свим мерним местима.
2.5 Добављач је балансно одговоран (100%) за место примопредаје Наручиоца.
2.6 Предметна добра ће се набављати по врсти и количини утврђеној према
спецификацији добара из Плана јавних набавки Наручиоца за 2020. годину на начин
како следи:

1.
2.

ОПИС ДОБАРА
Електрична енергија ВТ
Електрична енергија НТ
УКУПНО

КОЛИЧИНА У kWh
73.900
24.400
98.300

2.7 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: У складу са
Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и
Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом.
2.8 Рок извршења: Испорука електричне енергије се планира за период од 12 месеци,
рачунајући од дана закључивања Уговора о јавној набавци за предметна добра, сваким
даном од 00:00h до 24:00h - НЕПРЕКИДНО.

ЈНМВ 03/2020
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2.9 Место испоруке добара, врста и количина: Место испоруке електричне енергије су
мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији малих
потрошача електричне енергије, и испоручиваће се по врсти и количини како следи:

Редни
Мерно место
број
1. Светозара Милетића 6
Апатин 25260
2. Светог Саве 26
Апатин 25260
3. Светог Саве 26
Апатин 25260
4. Др.Младена Стојановића 25
Апатин 25260
5. Др.Младена Стојановића 25
Апатин 25260
6. Милоша Обилића 95
Апатин 25260
7. Српских владара 17
Апатин 25260
8. Миће Радаковића 13
Апатин 25260
Његошева 11
9. Апатин 25260
Укупно:

ЕД број

Јединица Количина
Мере
ВТ
НТ
kWh
6010040227
8.000 4.000
6010105888

kWh

1.300

300

6010230682

kWh

2.300

350

6010105950

kWh

14.000 3.350

6010105977

kWh

10.000 2.800

6010049593

kWh

24.000 7.300

6010101181

kWh

4.800 2.300

6010204118

kWh

1.500

6010228858

kWh

8.000 3.500

500

73.900 24.400

2.10 Додатне услуге: Понуђач је дужан да уз своју 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 о јавној набавци за
предметна добра, поступити у складу са Законом о енергетици, односно да ће у року
од 3 дана по потписивању уговора, закључити:



Уговор којим је уредио своју балансну одговорност а којим су обухваћена и
места примопредаје крајњем купцу - Наручиоцу.
Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца - Наручиоца прикључен.

2.11 У случају потребе Добављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у
складу са Законом о енергетици.
ЈНМВ 03/2020
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право учешћа у поступку доделе уговора за предметну набавку добара имају сва
заинтересована лица која испуњавају услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као
и додатне услови наведени у овој Конкурсној документацији.

3.1 Обавезни услови из члана 75. Закона и докази о испуњености услова (члан 77.
став 1. и 3. Закона):
РБ

УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар, за обављање делатности која
је предмет јавне набавке

1.

(члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)

ДОКАЗИ
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
За правна лица:

2.

Да Понуђач и његов законски
заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да
нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре

1) Извод из казнене евиденције, односно
уверењe надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да оно 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
животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично
дело преваре;

(члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)

За предузетника и физичко лице :
Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за

ЈНМВ 03/2020

страна 6

кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре).
Напомена: Докази не могу бити старији
од два месеца пре отварања понуда
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
(члан 75. став 1. тачка 3. ЗЈН)
3.

За правна лица, предузетнике и
физичко лице
Уверење-потврда пореске управе
Министарства финансија и организације
за обавезно социјално осигурање да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Напомена: Докази не могу бити старији
од два месеца пре отварања понуда.
За правна лица, предузетнике и
физичко лице:

4.

5.

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке
(члан 75. ст. 1. тач. 4. ЗЈН)

Да наведе да је при састављању
понуде 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 понуде
(члан 75. став 2. ЗЈН)

ЈНМВ 03/2020

1.Важећа дозвола - лиценца за трговину
електричном енергијом на тржишту
електричне енергије издата од Агенције
за енергетику Републике Србије.
2. Потврда агенције да је дозволалиценца важећа.
Изјава, дата под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу о
поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде потписан од
стране овлашћеног лица понуђача
(образац Изјаве саставни део КД).
страна 7

Уколико понуду подноси група понуђача
Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица и оверена печатом
сваког понуђача.
3.2 Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона и докази о испуњености услова
(члан 77. став 2. Закона)
У смислу члана 76. Закона, Наручилац у конкурсној документацији одређује и додатне
услове за учешће у поступку предметне јавне набавке.
Сваки Понуђач, у поступку предметне јавне набавке, мора доказати и испуњеност
следећих додатних услова:
РБ

УСЛОВ

ДОКАЗ

Потврда (Уверење) Оператора преносног
система да је Понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије, односно, да је у
Понуђач мора бити активан било ком периоду, у 2017. год. и 2018. години,
учесник
на
тржишту обавио минимум две трансакције електричне
електричне енергије
енергије са другим учесником на тржишту.
Да располаже неопходним
техничким капацитетом

1.

2.

Да над понуђачем
није
покренут поступак стечаја
или ликвидације, односно
предходни стечајни поступак.
До
момента
објављивања
Позива за достављање понуда
за предметну набавку.

Потврда Агенције за привредне регистре или
другог надлежног органа, која мора бити
издата после објављивања Позива за
достављање понуда за предметну набавку.
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача,
или понуђач са подизвођачем испуњеност овог
услова сви доказују самостално.
Ако понуду подноси, предузетник или
физичко лице - они не достављају ова доказ

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова из тачака 1. до 3. утврђене у подтачки 3.1
Обавезни услови из члана 75. Закона и докази о испуњености услова (члан 77. став
1. и 3. Закона) ове тачке. Доставља само важеће Решење о упису у Регистар понуђача:
Сходно члану 77. става 4. Закона о јавним набавкама, понуђачи испуњеност свих,
обавезних услова, из тачке 1, 2, 3, и 5. ( изузев услова из тачке 4.) подтачки 3.1 Обавезни
услови из члана 75. Закона и докази о испуњености услова (члан 77. став 1. и 3. Закона)
ове тачке, као и додатне услове из подтачке 3.2 Испуњеност додатни услови из члана 76.
Закона и докази о испуњености услова (члан 77. Став 2. Закона) ове тачке конкурсне
ЈНМВ 03/2020
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документације, МОЖЕ ДОКАЗАТИ
и достављањем Изјаве којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава тражене услове
(Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).
Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити копирна и потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац из КД), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача
оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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 прописани начин.
Без обзира да ли се испуњеност појединих услова доказује или не доказује изјавом
или је понуђач уписан у регистар понуђача, сваки Понуђач је дужан да уз понуду
обавезно достави:
 Важећу лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција
за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни
понуђач има седиште, коју доставља у виду неоверене копије и
 Потврду (уверење) Оператора преносног система, да је понуђач активан учесник
на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду у 2018.години и
2019. години обавио минимално две трансакције електричне енергије са другим
учесником на тржишту коју доставља у виду неоверене копије.
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4. ОБРАЗАЦ БР. И1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама и предметне конкурсне
документације, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, достављам Наручиоцу следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________, који учествује у поступку
ЈНМВ добара БРОЈ: 03/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ПОТВРЂУЈЕ,
да
испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно
услове утврђене у тачки 3. подтачке 3.1 ове конкурсне документације и то:
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар за обављање делатности предмет јавне набавке;
 Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
 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;
 Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
Понуђач ПОТВРЂУЈЕ да испуњава и ДОДАТНЕ УСЛОВЕ из члана 76. Закона о
јавним набавкама, односно услове утврђене у тачки 3. подтачке 3.2 ове конкурсне
документације и то:
 да располаже неопходаним технчким капацитетом, односно да је активан учесник
на тржишту електричне енергије;
 да над понуђачем није покренут поступак ликвидације, стечаја или принудног
поравнања односно предходни стечајни поступак до момента објављивања Позива
за достављање понуда за предметну набавку;
на начин како то Наручилац тражи у тачки 3. Услови за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. и 76. Закона и Упуство како се доказује испуњеност услова,
односно подтачкама 3.1 и 3.2 ове конкурсне документације.
Дана:____________

ПОНУЂАЧ
_________________
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
ЈНМВ 03/2020
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5. ОБРАЗАЦ БР. И2
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач______________________________________________________у
поступку
ЈНМВ добара БРОЈ: 03/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ПОТВРЂУЈЕ, да испуњава
ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове утврђене у
тачки 3. подтачке 3.1 ове конкурсне документације и то:
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
за обављање делатности предмет јавне набавке;
 Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
 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;
 Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Подизвођач, ПОТВРЂУЈЕ, да испуњава и ДОДАТНЕ УСЛОВЕ из члана 76. Закона о
јавним набавкама, односно услове утврђене у тачки 3. подтачки 3.2 ове конкурсне
документације и то:
 да располаже неопходним технчким капацитетом, односно да је активан учесник на
тржишту електричне енергије;
 да над Подизвођачем није покренут поступак ликвидације, стечаја или принудног
поравнања односно предходни стечајни поступак до момента објављивања Позива
за достављање понуда за предметну набавку;
на начин како то Наручилац тражи у тачки 3. Услови за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. и 76. Закона и Упуство како се доказује испуњеност услова,
односно подтачкама 3.1 и 3.2 ове конкурсне документације.
Дана:_____________
М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА".
Уколико две или више понуда имају исту укупну најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понуди најдужи рок
плаћања.
У случају да се на основу примене критеријума наведеног у ставу 2. ове тачке и
даље не може утврдити која је понуда најповољнија Комисија за јавне набавке ће
приступити избору најповољније понуде применом принципа јавног галасањајавним изјашњавањем, за сваку понуду, појединачно, од стране сваког члана
комисије, прозивком од стране преседавајућег, који ће се изјашњавата јавно за коју
је понуду, истичући да ли је за „ЗА“ или „ПРОТИВ“ исте.
Након утврђивања која је понуда добила највише гласова за „ЗА“, Комисија ће
констатовати да је то најповољнија прихватљива понуда.
Начин појединачног гласања сваког члана комисије се наводи у Извештају о
стручној оцени понуда.

ЈНМВ 03/2020

страна 12

7. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ:
Саставни део понуде Понуђача чине следећи обавезни обрасци:
7.1 Образац Понуде;
7.2 Образац структуре понуђене цене, са упуством како да се попуни;
7.3 Образац трошкова припреме понуде;
7.4 Образац изјаве о независној понуди;
7.5 Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.

ЈНМВ 03/2020

страна 13

ОБРАЗАЦ 7.1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу Позива за подношење понуде, број: 551-13-29/2020 - 4 од 13.02.2020.
године и конкурсне документације објављене на Порталу јавних набави дана
14.02.2020. године, у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара
БРОЈ: 03/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, доставља се:
ПОНУДА
број: ______________од _____________2020. године следеће садржине:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив Понуђача:
Адреса и седиште:
Матични број:
Текући рачун:
ПИБ:
Особа за контакт, тел.:
е-mail адреса:
Телефон:
Телефакс:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
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2. ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А
САМОСТАЛНО

Б
КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

В
СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

___________ ДАНА

НАПОМЕНА: Заокружити начин подношења понуде и уписати рок важења понуде који
не може бити краћи од 60 дана.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРВОМ ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса и седиште:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт, тел.:
Проценат укупне вредности
набавке коју ће извршити:
Део – назив - предмета набавке
који ће извршити:
ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУГОМ ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса и седиште:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт, тел.:
Проценат укупне вредности
набавке коју ће извршити:
Део – назив - предмета набавке
који ће извршити:

* Ову табелу 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 О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРВОМ УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
Назив:
Адреса и седиште:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт, тел.:
ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУГОМ УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
Назив:
Адреса и седиште:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт, тел.:
* Ову табелу 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. ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ КОЈИ ЋЕ ЧИНИТИ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Опис добара

Јед.мере Једин.цена Једин.цена Укупна
Цена без
без ПДВ-а са ПДВ-ом количина ПДВ-а на
укупну
количину

Цена са
ПДВ-ом
на
укупну
количину
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
kWh
Електрична енергија
73.900
ВТ
kWh
Електрична енергија
24.400
НТ
Eлектрична енергија (ВТ+НТ) УКУПНО
98.300
_____ дана од дана достављања исправног рачуна
Рок и начин плаћања
12 месеци од дана закључења уговора, свакодневно, од
Гарантни рок испоруке:
00:00 до 24:00 часа, до рока важења Уговора
Одмах, по пријави недостатака, од стране Наручиоца
Рок за отклањање недостатака
у испоруци електричне енергије:
Мерна места: ЕД: 6010040227, ЕД: 6010105888,
Место испоруке
ЕД: 6010230682, ЕД: 6010105950, ЕД: 6010105977,
ЕД: 6010049593, ЕД: 6010101181, ЕД: 6010204118 и ЕД:
6010228858

М.П.

_______________________________
Потпис овлашћеног лица Понуђача

Напомена:
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.
Подаци у понуди се попуњавају на начин утврђен у обрасцу - Упутство понуђачима
како да сачине понуду и одељку Спецификације добара.
У колонама јединична цена без ПДВ и јединична цена са ПДВ-ом нису урачунати
трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије и трошкови
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и пдв на те
трошкове.
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ОБРАЗАЦ 7.2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
У складу са чланом 61. став 4. подтачка 7. Закона о јавним набавкама и члана 6. став 1. тачке 6.
подтачке 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова, Понуђач_______________________, доставља:
СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ЈНМВ
БРОЈ:03/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
на начин ако следи:
7.2.1 ТАБЕЛАРНИ ДЕО ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА
Предметврста ЈН

Укупне количина са
јединицом мере
у kWh

Јединична
цена без
ПДВ-а
у дин.

ПДВ на
једин.
цену
у дин.

Јед.цена
са ПДВом у
дин.

Укупна цена
без ПДВ-а
у дин.

са ПДВ-ом
у дин.

1
електрична
енергија ВТ

2
73.900

3

4

5

6

7

електрична
енергија
НТ

24.400

7.2.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
 Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за један kWh,
за сваки тражени предмет-врсту јавне набавке добара (из колоне 1.);
 у колони 4. уписати колико износи ПДВ у динарима на јединичну цену један kWh - за сваки тражени предмет - врсту јавне набавке добара (из
колоне 1.);
 у колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а за тражене, врсте добара
предметне јавне набавке (из колоне 1) тако што ће се сабрати јединична цена
без ПДВ-а (из колоне 3.) са износом ПДВ-а на јединичну цену (колона 4);
 у колони 6. уписати цену без ПДВ-а за укупну количину (колона 2) тражене,
врсте добара предметне јавне набавке (из колоне 1)
тако што ће се,
јединична цену без ПДВ-а (колона 3) помножити са траженим количинама за
поједину врсту предметних добара ( колона 2.);
 у колони 7. уписати цену, са ПДВ-ом, за укупну количину (колона 2)
тражене, врсте добара предметне јавне набавке (из колоне 1) тако што ће се
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јединична цену са ПДВ-а (колона 5) помножити са траженим количинама за
поједину врсту предметних добара ( колона 2.);
7.2.3 Јединична цена kWh из тачке 5.2.1, овог Обрасца, обухвата цену испоручене
електричне енергије, трошак балансирања и све остале зависне трошкове;
7.2.4 Јединична цена за kWh не обухвата:
 Трошкове приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: који
ће се обрачунавати према важећим Одлукама о цени приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије (у периоду обрачуна), на
дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије, а на које је прибављена сагласност Агенције за
енергетику Републике Србије и које су објављене у Службеном гласнику
Републике Србије;
 Трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије: која ће се обрачунавати у складу са одлукама Владе Републике
Србије о мерама подстицања за повлашћене произвођаче електричне
енергије;
 Aкцизе за утрошену електричну енергију: Основица за обрачун акцизе
на електричну енергију чини цена електричне енергије у коју се
урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену
електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује област
енергетике.

М.П

_____________________
(потпис Понуђача)
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ОБРАЗАЦ 7.3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА
У складу са чланом 61. став 4. подтачка 8., чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама и
чланом 6. став 1. тачке 6. подтачке 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,
Понуђач_______________________, ________________________, доставља:

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДА
ЗА ЈНМВ БРОЈ:03/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
како следи:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У ДИН.

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:

ЈНМВ 03/2020
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ОБРАЗАЦ 7.4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 61. став 4.подтачка 9. Закона о јавним набавкама и члана 6. став 1.
тачке 6. подтачке 4. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Понуђач
_____________________________________, даје следећу:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добара БРОЈ: 03/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 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.
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ОБРАЗАЦ БР.7.5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама и члана 6. став 1. тачке 6.
Подтачке 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Понуђач даје следећу:

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам ја, као одговорни
и овлашћени представник Понуђач:_________________________________,
приликом
састављања понуде, достављене у поступку јавне набавке мале вредности број: 03/2020 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, поштовао све обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:
М.П.

__________________________
Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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8. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
БРОЈ: 03/2020 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Закључен дана _____________. 2020. године између:
1. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН, ул. Светозара Милетића бр. 6 (у даљем
тексту: Наручилац), ПИБ: 100964829, ког заступа директор Сучевић Николина дипл. соц.
радница и
2. ________________________________________________________, са седиштем у
__________________, улица _________________________, у (даљем тексту: Добављач),
ПИБ: _______________________, матични број: _______________, рачун број:
___________________________, отворен код пословне банке ______________________,
кога заступа директор___________________________;
и који наступа са:
Члановима групе понуђача:
1.
__________________________________,
са
седиштем
у______________,
улиц__________________________,
ПИБ:_______________________, матични број:
_________________, рачун број:_______________________ отворен код пословне
банке_____________________,кога заступа директор ___________________________;
2.
__________________________________,
са
седиштем
у______________,
улиц__________________________,
ПИБ:_______________________, матични број:
_________________, рачун број:_______________________ отворен код пословне
банке_____________________,кога заступа директор ___________________________;
или
Подизвођачима:
1.
__________________________________,
са
седиштем
у______________,
улиц__________________________,
ПИБ:_______________________, матични број:
_________________, рачун број:_______________________ отворен код пословне
банке_____________________,кога заступа директор ___________________________;
2.
__________________________________,
са
седиштем
у______________,
улиц__________________________,
ПИБ:_______________________, матични број:
_________________, рачун број:_______________________ отворен код пословне
банке_____________________,кога заступа директор ___________________________.
Основ за закључивање Уговора је:
1. Одлука о додели уговора број: ___________ од дана ____________2020. године;
2. Понуда Добављача заведена код Наручиоца под бројем:__________, дана
__________ 2020. године и
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3. Спецификација добара,
које чине и саставни део овог Уговора.
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка и испорука електричне енергије, са потпуним
снабдевањем, за потребе Наручиоца у периоду 12 месеци од дана закључења овог уговора,
по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавка БРОЈ: 03/2020
- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ОРН: 09310000, и Понуде Добављача пристугле по
Позиву за подношење понуда бр. 551-13-29/2020 - 4 објављеном, заједно са Конкурсном
документацијом, на Порталу јавних набавки дана 14.02.2020. године, на начин како следи:
Опис добара

Јед.мере Једин.цена Једин.цена Укупна
Цена без
без ПДВ-а са ПДВ-ом количина ПДВ-а на
укупну
количину

Цена са
ПДВ-ом
на
укупну
количину
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
kWh
Електрична енергија
73.900
ВТ
kWh
Електрична енергија
24.400
НТ
Eлектрична енергија (ВТ+ НТ) УКУПНО
98.300
_____ дана од дана достављања исправног рачуна
Рок и начин плаћања
12 месеци од дана закључења уговора, свакодневно, од
Гарантни рок испоруке:
00:00 до 24:00 часа, до рока важења Уговора
Одмах, по пријави недостатака, од стране Наручиоца
Рок за отклањање недостатака
у испоруци електричне енергије:
Мерна места: ЕД:6010040227, ЕД: 6010105888,
Место испоруке
ЕД: 6010230682, ЕД: 6010105950, ЕД: 6010105977,
ЕД: 6010049593, ЕД: 6010101181, ЕД: 6010204118 и ЕД:
6010228858
Количине дате у табели су оквирне и процена је дата на основу потрошње у претходној
години, док ће праве количине као и трошкови испоруке електричне енергије бити утврђене на
основу стварне потрошње, очитане на мерним местима Наручиоца за цело време важења овог
Уговора.
II КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Ч л а н 2.
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Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећим условима:
 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу;
 Капацитет испоруке: јединична цена /кwh;
 Период испоруке: 12 месеци од дана закључења уговора, свакодневно,
НЕПРЕКИДНО, од 00:00 до 24:00 часа, до рока важења Уговора;
 Количина енергије: на основу, месечне (очитане) потрошње Наручиоца, за
време трајања Уговора;
 Место испоруке: Обрачунска мерна места Нарчиоца, прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, и то како
следи:
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Број мерног места
ЕД: 6010040227
ЕД: 6010105888
ЕД: 6010230682
ЕД: 6010105950
ЕД: 6010105977
ЕД: 6010049593
ЕД: 6010101181
ЕД: 6010204118
ЕД: 6010228858

Адреса на којој се налази мерно место
Апатин, ул. Светозара Милетића бр. 6
Апатин, ул. Светог Саве бр.26
Апатин, ул. Светог Саве бр. 26
Апатин, ул. Др.Младена Стојановића бр. 25
Апатин , ул. Др.Младена Стојановића бр. 25
Апатин, ул. Милоша Обилића бр.95
Апатин, ул. Српских владара бр. 17
Апатин, ул. Миће Радаковића бр.13
Апатин, ул. Његошева 11

Све недостатке и настале кварове у испоруци електричне енергије Добављач ће
отклонити одмах по пријаве истих од страна Наручиоца.
Члан 3.
Добављач се обавезује да ће:
 врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије бити у складу са
Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду
преносног система.
 испоручити електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта
електричне енергије, Правилима о раду преносног система и изменама и
допунама Правила о раду преносног система, равилима о раду дистрибутивног
система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу
са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
испоруку електричне енергије.
III ЦЕНА, НАЧИН ОБРАДЕ РАЧУНА И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 4.
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Наручилац се обавезује да ће плати Добављачу за један kWh утрошене електричне
енергије за ВТ цену од дин._________ без ПДВ-а, односно ____________ дин. са ПДВ-ом
и за један kWh утрошене електричне енергије за НТ цену од ___________дин. без ПДВ-а,
односно_________дин. са ПДВ-ом, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог
Уговора.
Цена из уговора је фиксна и не може се мењати за време трајања овог Уговора.
Фактурисање од стране Добављача ће се вршити према уговореној јединичној
цени и стварно испорученој (месечној) електричној енергији на свим местима
примопредаје, а исплата рачуна од стране Наручиоца у уговореном року.
Наручилац ће Добављачу изврши плаћање у уговореном року који се рачуна од
дана службеног пријема исправног рачуна за месечну испоручену количину електричне
енергије, достављене од стране Добављача.
У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном
систему електричне ненергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача и
др.
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се
обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике
Србије и које су објављене у Сл. Гласнику РС.
Трошкови из предходног става овог члана ће бити саставни део рачуна за
испоручену елелктричну енергију и примењиваће се на обрачуснке величине за тарифне
ставове за места примопредаја Наручиоца, добијене од оператора дистрибутивног система.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се
обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском
периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије, изражене у дин / kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе
Републике Србије.
Члан 5.
Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на местима
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње
електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног
система.
На основу документа о очитавању утрошка, Добављач издаје Наручиоцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и
информације утврђене Законом о енергетици.
Добављач је у обавези да рачун достави на адресу Наручиоца, Апатин Светозара
Милетића 6.

ЈНМВ 03/2020

страна 27

Члан 6.
На испостављени рачун Наручилац може поднети рекламацију - писмени
приговор, у року од 8 дана од дана пријема рачуна.
Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Добављач је дужан да рекламацију - приговор из става 1. овог члана реши у року
од 3 дана од дана пријема исте и о резултатима истог, писаним путем обавести Наручиоца.
У случају да је приговор основан Добављач ће извршити исправку рачуна, тако што
ће Наручиоцу издати књижно одобрење у износу признате рекламације.
У случају да Добављач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење своје одлуке.
IV МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Места испоруке електричне енергије су
постојећа обрачунска мерна местао
Наручиоца, наведена у члану 2. став 1. тачка 5. овог Уговора, прикључено на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону.
Добављач ће испоруку електричне енергије вршити свакодневно од 00:00 до 24:00
часа на мерном месту Наручиоца, за цело време трајања овог Уговора а од дана
потписивања истог.
Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.
Добављач је дужана да, најкасније у року од 3 дана након потписивања Уговора,
достави Наручиоцу писмени доказ да је сходно Закону о енергетици закључио:
1. уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена
и места примопредаје Наручиоца, и
2. уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат
Наручиоца прикључен.
V ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 8.
Добављач је дужан, и да:
1. не ускраћује или отежава право Наручиоца на раскид, односно отказ уговора, због
коришћења права на промену снабдевача, нити намеће додатне финансијске
обавезе по том основу.
2. Наруциоца, на његов захтев, обавести о подацима о потрошњи електричне
енергије, у складу са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача.
3. пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне
енергије због не извршених обавеза по уговору о продаји електричне
енергије, Наручиоца претходно упозори да у року прописаним Законом измири
доспеле обавезе, односно постигне споразум о извршавању обавезе.
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4. се придржава Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом,
због специфичности објеката Наручиоца.
5. Наручиоцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне
енергије, даје одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и
штедње електричне енергије.
VI НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА
СНАБДЕВАЊА ЕЛРКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 9.
О промени цена и других услова продаје, супротно одредбама овог Уговора,
Добављач је обавезан да непосредно обавести Наручиоца, најкасније петнаест дана пре
примене измењених цена или услова продаје, изузев у случају снижења цена и давања
повољнијих услова наручиоцу од уговорених.
У случају из става 1. овог члана, Наручилац има право на раскид, односно отказ
уговора ако не прихвати измењене услове продаје или измењене цене.
VII ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА
Члан 10.
Добављач се обавезује да ће приликом закључивања овог уговора, на име средства
финансијског обезбеђења, за добро извршење посла - уговорних обавеза, преда
Наручиоцу: попуњено, потписано и оверено Менично овлашћење - писмо (Образац МО), у
коме су наведени услови и рокови за попуњавање, пустања на наплату, важења истих и др.
и:
 2 (две) бланко менице које морају бити оверене печатом и потписане од стране лица
овлашћеног за заступање;
 потврду о регистрацији меница, са серијским бројем сваке менице, издате од
стране надлежне банке;
 фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.
VIII РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ
Члан 11.
Набављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са
Законом о енергетици.
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Наручилац и Добављач ће, након потписивања уговора, одредиће запослене који ће
бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за
извршавање овог уговора.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригиналних примерака, од који свака од
уговорних страна задржава по 2 (два).

НАРУЧИЛАЦ
__________________________

ДОБАВЉАЧ
_________________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем - добављачем.
Модел уговора понуђач мора да попуни (цео текст), овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
Ако добављач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац ће Уговор закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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9. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
9.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на
српском језику (ћирилица или латиница).
9.2. Начин на који понуда мора бити сачињена
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и
техничким условима који важе у Републици Србији за добра предметне јавне
набавке.
Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све
прилоге, инструкције, услове уговора и спецификације и укажу
Наручиоцу на евентуалне уочене недостатке у циљу измене и допуне
конкурсне документације.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке, у све обрасце из
конкурсне документације, и уз исту прилаже сву тражену документацију и све
тражене доказе на начин наведен у конкурсној документацији.
Обрасци, из конкурсне документације, у којима нису попуњени сви тражени
подаци неће се прихватити од стране Комисије као правноваљани, и таква понуда ће
бити одбијена.
Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање.
Понуда се, доставља у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и
мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (
лице овлашћено за заступање).
Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и
оверава понуђач из групе понуђача односно његово лице овлашћено за заступање
који има писмено и оверено овлашћење испред групе понуђача да предузима све
радње у поступку јавне набавке.
Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом,
достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН, ул. Светозара Милетића бр.6 са обавезном
назнаком на лицу коверте:"Понуда за јавну набавку добара бр. 03/2020 –
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - НЕ ОТВАРАТИ”, поштом или лично.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача, и
име особе за контакт.
Рок за подношење понуда: Понуде се подносе до 28.02.2020. године до 12:00
часова.
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење
понуда сматраће се неблаговременом и Наручилац ће је, по окончању
поступка отварања, вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је утврђен конкурсном документацијом.
Понуда мора да садржи:
 Попуњен, печатом оверен и потписан "Образац понуде“ (саставни део
КД);
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Све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке (члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама), на начин наведен
у Обрасцу бр. 3 Конкурсне
документације;
 Попуњен, печатом оверен и потписан "Модел уговора"(саставни део
КД);
 Попуњен, печатом оверен и потписан "Образац изјаве бр.И1 (саставни
део КД);
 Попуњен, печатом оверен и потписан "Образац изјаве бр.И2 (саставни
део КД);
 Попуњен, печатом оверен и потписан "Образац бр.7.2 (саставни део
КД);
 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр.7.3(саставни део КД);
 Попуњен, печатом оверен и потписан "Образац бр.7.4(саставни део КД);
 Попуњен, печатом оверен и потписан "Образац бр.7.5(саставни део КД);
 Попуњен, печатом оверен и потписан "Образац МО (саставни део КД);
 Образац ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање;
 Попуњен, печатом оверен и потписан Споразум којим се понуђачи из
групе
међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, који мора бити сачињен у складу са чланом
81. Закона о јаавним набавкама ( саставља и доставља само понуђач
који подноси заједничку понуду);
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде,
према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно Наручулац ће понуђачу предати
потврду о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.
Отварање понуда: обавиће се у Центру за социјални рад Апатин Светозара
Милетића 6, канцеларија бр.9, дана 28.02.2020. године са почетком у 12:30
часова.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници
Понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати
Комисији пре отварања понуда.
9.3 Партије
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
9.4. Понуда са варијантама
Подношење понуда са варијантама није дозвољено.
9.5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни и опозиве своју
понуду.
Понуђач може да измени или опозове понуду писменим обавештењем пре рока за
подношење понуда.
Свако обавештење о изменама или опозиву понуде се подноси у засебној
затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком
“Измена понуде”, „ Допуна понуде“, “Измена и допуна понуде“, или
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“Опозив понуде” за ЈН БРОЈ: 03 /2020 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - „НЕ
ОТВАРАТИ“.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и
контакт особу, назнаку да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за
подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Заинтересовано лице може, само у писаном облику, путем e-mail:
info@csrapatin.rs или путем поште тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
ТРЕБА да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
9.6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
9.7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
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 тачки 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
9.8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
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обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.
ЗЈН, односно податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора.
Понуђачи који подносу заједничку понуду 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.
9.9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од
којих зависи прихватљивост понуде:
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћање се врши у динарима
Року плаћања се утврђује у понуди Понуђача и не може бити краћи од 10 дана ни
дужи од 45 дана до дана испостављања уредног рачуна од стране Добављача.
Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из понуде и стварно
испорученој-потрошеној електричној енергији за предметни месец, на месту
примопредаје, на основу достављеног рачуна који ће бити сачињен у складу са
закљученим Уговором. Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу гарантног рока:
Гарантни рок испоруке добара је 12 месеци од дана потписивања уговоранепрекидно.
Захтеви у погледу рока и места испоруке добара:
Рок испоруке добара почиње да тече даном закључења уговора и траје
12 месеци , сваког дана од 00:00 до 24:00 часова - НЕПРЕКИДНО.
Место испоруке: Сва мерна места Наручиоца , према приложеној табели:
Захтеви у погледу рока важења Понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања
понуда.
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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.
Други захтеви Наручиоца:
Рокови у понуди морају бити прецизно одређени. Наручилац неће прихватити
непрецизно одређене рокове. (нпр. одмах, по договору, од - до, и сл.).
Наручилац задржава право, са чиме је понуђач сагласан, да изврши исправке
рачунских грешака, уочених приликом стручне оцене понуда, или техничких и
словних грешака пронађених у моделу Уговора.
У случају утврђене разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму,
потписану од стране одговорног – овлашћеног лица 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:
 Уговор којим је уредио своју балансну одговорност а којим су
обухваћена и места примопредаје крајњег купца-Наручиоца.
 Уговор о приступу систему са оператором система на који је
објекат крајњег купца –Наручиоца прикључен
9.10 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.
Цене у понуди су фиксне и не могу се мењати
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима
9.11. Средства финансијског обезбеђења
Понуђач- који наступа самостално, који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача, у обавези су да уз понуду доставe као средство финансијског
обезбеђења:
 Попуњено(непопуњава податке о серијском броју меница),
потписано и оверено Меничним овлашћење-писмо, за добро
извршење посла-уговорних обавеза,
( Образац МО који је саставни део КД) у висини од 10%, од
вредности уговора без ПДВ-а .
Уколико понуђач не достави тражена средства финансијског обезбеђења, на
начин наведе у ставу једа ове тачке, уз своју понуду, његова понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
Понуђак који буде изабран као Добављач дужан је да, приликом
потписивању Уговора о јавној набавци за предметна добра, Наручиоцу преда,
попуњено, са свим подацима, оверено и потписано меничо овлашћење -писмо
(Образац МО), са :
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2 (две) бланко менице које морају бити оверене печатом и
потписане од стране лица овлашћеног за заступање;
 потврду о регистрацији меница, са серијским бројем сваке
менице, издате од стране надлежне банке;
 фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу писму.
Средства финансијског обезбеђења Наручилац ће активирати а активирана
вратити Добављачу на начин утврђен у меничном овћашћењу-писму и
закљученом уговору за предметну јавну набавку.
9.12 Заштита поверљивости података које Наручилац ставља Понуђачима на
располагање, укључујући и њихове Подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да
их може користитити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости.
Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна
тајна трећој страни од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне
писмене сагласности понуђача.
Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити
и оверити парафом и печатом.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја
за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
9.13 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде
који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену
којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила
одговарајућом, односно прихватљивом,осим ако другачије не произлази из
природе поступка јавне набавке.
Понуђач је сагласан и овлашћује Наручиоца да може, без његовог даљег
питања, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом стручне
оцене понуде, као и уочене словне грешке у Моделу Уговора.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач-Добављач, по обавештењу Наручиоца, не сагласи са исправком
рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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 у складу са
Законом.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
9.14 Коришћење патената 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.
9.15 Начин и рок за подношење захтева за заштиту права Понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном
поступку јавне набавке, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако
је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у кладу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове подтачке,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора,
рок за подношење захтева за
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 4. и 5.
ове подтачке 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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права мора бити, у свему, поднет у складу са чланом 148-151.
Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од
60.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије, на број жиро рачуна: 840742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи
(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике
Србије.
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Понуђач је дужан да Наручиоцу и Републичкој комисији уз захтев за заштиту
права достави и доказ о уплати таксе.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН,
прихватиће се:
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
1.1 да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
1.2 да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да
потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе,
односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења
налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија –
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.
1.3 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
1.4 број рачуна: 840-30678845-06;
1.5 шифру плаћања: 153 или 253;
1.6 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
1.7 сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
1.8 корисник: буџет Републике Србије;
1.9 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег je извршена уплата таксе;
1.10 потпис овлашћеног лица банке.
Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1. и
10., за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
9.16 Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
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Ако Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија не потпише
уговор о јавној набавци, Наручилац може закључити уговор са првим
следећим најповољнијим Понуђачем у складу са чланом 113. Закона.
У случају да је поднета само једна прихватљива понуда Наручилац ће закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5. Закона.
10. ОБРАЗАЦ МО
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета,
ДОБАВЉАЧ: Пун назив :____________________________
Дужник
Седиште:______________________________
ПИБ: _________________________________
Матични број:_________________________
И з д а ј е:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
НАРУЧИЛАЦ:
Поверилац:

Пун назив :ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Седиште:Апатин, ул. Светозара Милетића бр.6
ПИБ: 100964829
Матични број: 08181420
Текући рачун: 840-1620-21 Управа за трезор

1. Предајемо Вам 2 (две) потписане и оверене, бланко соло менице, серијски
број:_______________ и
број:_______________, као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла-уговорних обавеза у вредности од 10% од
уговорене вредности , без ПДВ-а, по Уговору о јавној набавци добара БРОЈ:
03/2020 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, закљученом дана ________ 2020. године
заведеном код Наручиоца под бројем:___________,а код Добављача
под
бројем:.__________, и ОВЛАШЋУЈЕМО: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
АПАТИН, ул. Светозара Милетића бр. 6. као Наручиоца, да предате менице може
попунити
до
износа
од
____________________динара,
(словима_________________________динара
и пустити на наплату, уколико Добављач, као Дужник, не изврши своје уговорене
обавезе према Наручиоцу, у уговореним роковима.
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2. Издате бланко соло менице могу се се поднети на наплату у року доспећа
тј.
најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана , од уговореног рока важења
предметног Уговора, с тим да евентуални продужетак овог рока има за последицу
и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који
ће бити продужен тај рок.
3. Овлашћујемо ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН, ул. Светозара
Милетића бр. 6, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши
наплату доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату – издавањем
налога за наплату на терет
свих текућеих
рачуна Добављача:
бр.__________________
који
се
води
код______________банке,
бр.___________________ који се води
код ___________________банке,
бр.___________________ који се води код __________________банке, а у корист
текућег рачуна Наручиоца број: 840-1620-21.
4. Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне, да наплату – плаћање
изврше на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 3. овог
овлашћења заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема
средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са
рачуна.
5. Менице су важеће и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора
дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених
за располагање средствима са рачуна Добављача, промена печата, статусних
промена код Добављача, оснивања нових правних субјеката од стране Добављачаи
других промена од значаја за правни промет.
6. Добављач се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора
на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
7. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Добављача
_______________________________(унети име и презиме овлашћеног лица).
8. Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од
којих 1 (један) примерак задржава Наручилац , а 1 (један) Добављач.

Место:_____________
Дана:______________

М. П.
_______________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)
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