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I

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Наручилац
Општинска управа Бечеј, Трг ослобођења 2, Бечеј позива све заинтересоване понуђаче да
припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом.
2. Предмет јавне набавке
Набавка електричне енергије, број 4/18
Шифра из општег речника набавке:

09310000.

3. Подаци о наручиоцу и врста поступка јавне набавке
Општинска управа Бечеј, ул. Трг ослобођења бр. 2, Бечеј (у даљем тексту Наручилац), спроводи
јавну набавку - Набавка електричне енергије, број 4/18. Предметна јавна набавка се спроводи
у отвореном поступку, није обликована по партијама и спроводи се у складу са Законом о
јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 68/2015) .
Интернет адреса наручиоца: www.becej.rs.
4. Рок и начин подношења понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.03.2018. до
10:00 часова на адресу: Општинска управа општине Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2, 21220
Бечеј.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу
ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. 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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 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 одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део
понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим
да ће понуђач на коверти назначити следеће:
“Н
Набавка електричне енергије, број 4/18- НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи
свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. Било би пожељно да понуда буде повезана траком у целину и запечаћена, тако да се
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани, чланом 87. став 4.
Законом о јавним набавкама.
5. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 21.03.2018. у 10:30 часова, на адреси наручиоца. Пре
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
6. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 7 дана од
дана јавног отварања понуда, и биће oбјављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од
дана њеног доношења.
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8. Лице за контакт: У периоду одређеном за припрему и достављање понуда , за све додатне
информације
заинтересовани се могу обратити
Јовани Топић и Перишић Тамара,
jovana.topic@becej.rs, tamara.perisic@becej.rs
II

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Обавезна садржина понуде
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
Образац
бр.
1
2

Обавезни

документи

Попуњен образац понуде са техничким спецификацијама и изјавом о
прихватању услова из конкурсне документације, Образац 1
Попуњени, потписани и оверени општи подаци (за понуђача, подизвођача
и/или члана групе), Образац 2

3

Потписана и оверена Изјава о испуњености законских услова, Образац 3

4

Попуњен, потписан и оверен Модел уговора, Образац 4

5

Попуњен образац о независној понуди, Образац 5

6

Попуњен образац трошкова припреме понуде, Образац 6
Попуњена Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона,
Образац 7
Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне
енергије
Изјаву на свом меморандуму да ће закључити уговоре у складу са чланом
141.став 5. Закона о енергетици

7
9.
10.

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни
део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији.
4. Понуда са варијантама
Забрањено је подношење понуде са варијантама.
5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. Подизвођач
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у
конкурсној документацији) означи да наступа са подизвођачем.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
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.
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7. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (Образац 1. у конкурсној
документацији) представник понуђача ће означити да се ради о заједничкој понуди.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) овог закона.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
8. Додатни захтеви
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди, укупна и јединична, морају бити исказане у динарим. Јединична цена наведена
у понуди је коначна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова
које сматра меродавним.
10. Начин означавања поверљивих података у понуди
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде. Наручилац ће чувати као
пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање
понуда.
11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Понуђач може тражити у писаном облику од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде.
Питања упутити на адресу: Општинска управа општине Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 , уз
напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН
број 4/18“ или путем мејла сваког радног дана у периоду од 07:00 до 14:00 часова.
Уколико захтев за додатним појашњењима конкурсне документације буде достављен наручиоцу
након истека радног времена назначеног у конкурсној документацији, сматраће се да је исти
примљен код наручиоца првог наредног радног дана, у складу са начелним ставом Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки са 3. Опште седнице од 14.04.2014.
године - 13. став (члан 20. ЗЈН/2012). Наручилац је дужан да у року од три дана од дана
пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки. Комуникација у вези са додатним
информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чл. 20. ЗЈН.Ако
наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, наручилац је дужан 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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Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор у писаном облику
објави на Порталу јавних набавки и сајту.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чл. 20. ЗЈН.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.
12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши
и контролу (увид) код понуђача пре доношења одлуке о додели уговора.
Уколико се деси да две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У случају истог понуђеног рока важења
понуде најповољнија понуда биће изабрана жребом (извлачењем из шешира) уз присуство
овлашћених представника понуђача. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму
када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће
председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру
ће бити додељен уговор о јавној набавци. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
13. Рок за закључење уговора
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Уговор
Наручилац може закључити и пре истека рока за заштиту права уколико је у поступку јавне
набавке поднета само једна понуда у складу са чланом 112. ЗЈН. Ако понуђач којем је додељен
уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем. Ако је због методологије доделе пондера потребно
утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну
оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.
14. Закључење уговора
Потписивање уговора ће се обавити након доношења одлуке о додели уговора и истека рока за
достављање Захтева за заштиту права понуђача. У случају пријема Захтева за заштиту права
понуђача од неког учесника у поступку јавне набавке, потписивање уговора ће се обавити
након добијања правоснажног решења по захтеву.
15. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који
има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у
даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
jovana.topic@becej.rs или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
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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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 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. овог одељка (рок из става 3. члана 149.
ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет 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 става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4.
члана 149. ЗЈН), 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 120.000 динара.
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Позив на број: 4/18,
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.
17. РАЗМАТРАЊЕ ПОНУДА
Наручилац ће узети у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати Наручилац
ће узети у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати благовременом ако је
наручиоцу достављена у року предвиђеном у позиву за достављање понуда, лично,
електронским путем или препорученом поштом. Понуде које нису достављене наручиоцу до
наведеног крајњег рока за достављање понуда сматраће се неблаговременим и наручилац ће
их по окончању поступка јавног отварања понуда неотворене вратити понуђачима са назнаком
да су поднете неблаговремено.
Понуда ће бити одбијена:
• Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; • Уколико прелази процењену
вредност јавне набавке; • Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.
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Преглед мерних места Општинске управе Бечеј која су обухваћена овом
јавном набавком:
Редни Адреса мерног места, ЕД
број
број:
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13

14

Пословни објекат- ИЗ ТС
„Тополски пут“, Тополски
пут бб, Бечеј, ЕД број: 108
390760

Категорија,
Одобрена
снага
Ниски напон
TG4/4,

Широка
потрошња
5,750
Широка
потрошња
17,250
Широка
потрошња
17,250
Широка
потрошња
5,750
Широка
потрошња
5,750
Широка
потрошња
17,250
Широка
потрошња
17,250
Широка
потрошња
17,250

С.О.Бечеј Месна
канцеларија , Лењинова 26,
Милешево, ЕД број: 252
17845

Широка
потрошња TG5/6,
17,250

TG5/6,
TG5/6,

Потрошња за
један месец
ниска тарифа
624 НТ kWh
kVArh 1148-ВТ
kVArh 64-НТ

100

Бифе „Ленђел Иштван“,
Дожа Ђерђа 60, Бечеј, ЕД
број:108 141077
Скупштина општине, Трг
ослобођења 5 , Бечеј, ЕД
број:108 142812
Бифе „Јелен“, Школска 94,
Бачко Градиште, ЕД
број:104 149146
Дом „Славко Симин“,
Стевана Којића 28, Бечеј,
ЕД број:108 139765
Стан Ленђел Иштвана, Дожа
Ђерђа 60, Бечеј, ЕД
број:108 141069
ОТП БАНКА Србија АД Нови
Сад, Трг ослобођења 5,
Бечеј,ЕД број:108 142782
Скупштина општине, Трг
ослобођења 3, Бечеј, ЕД
број:108 142790
Скупштина општинересторан друштвене
исхране, Трг ослобођења 5,
Бечеј, ЕД број:108 142804
Месна канцеларија
„Радичевић“, Вељка
Влаховића бб, Радичевић,
ЕД број:150 151830
Месна канцеларија, Главна
35, Бачко Градиште, ЕД
број:104 148298
Месна канцеларија , Трг
ослобођења 7, Бачко
Петрово Село, ЕД број:105
147490
ВОД Бечеј,- ИЗ ТС“Зилахи“,
Тополски пут 65, Бечеј, ЕД
број:108 161876
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Потрошња за
један месец
висока тарифа
2106 ВТ kWh

62 kWh-ЈТ
2950 ВТ kWh

TG5/6,
TG5/6,
TG5/6,
TG5/6,
TG5/6,
TG5/6,

1789 kWh-ЈТ
18 kWh-ЈТ
574 kWh-ЈТ
3997 kWh-ЈТ
1603 ВТ kWh

Широка
потрошња TG5/6,
17,250

137 ВТ kWh

Широка
потрошња TG5/6,
17,250
Широка
потрошња TG5/6,
17,250

1667 kWh-ЈТ

Ниски напон
TG4/4,

5503 ВТ kWh

1078 kWh-ЈТ

2426 НТ kWh
kVArh 230-ВТ
kVArh 111-НТ

60
2033 ВТ kWh

8/27

45 НТ kWh

Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Broj brojila i mesto
7426394 PS Bačko G.
446443 Obuča Bečej
486686 SZTR Radulaški Bečej
119969 STR KOM TOP F Bečej
251853 STKR V-D Bečej
252043 STR ABC Prod. Bečej
170828 Stam. Zadr. Elmo Beč.
3201251 Potisje Bečej
020980205043 NSZ Bečej
6028901 N Sport DOO Bečej
4328372 Menjačn. Mon 1 Beč.
1061297 Lilly Drogerie Bečej
2514315 Knjižara Stil Bečej
1474947 Kalunet DOO Bečej
8033557 Friz. Salon S. He. Bč.
22304 Dr. Int. Braća Than Bč.
3787767 DOO M Komerc Bč.
7563338 Cafe K. Nirvana BPS
251181 Bel Trade DOO Bč.
355201 Tisacoop Bečej
245816 Lav trade Bečej
41693 Super klopa UR Bč.

VT KW
703
354
517
325
582
732
231
2592
4300
1687
1095
7971
619
2460
1079
390
5977
1110
2100
1632
555
748

NT KW
487
0
207
0
0
0
68
0
2245
0
465
197
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0

Ukupno KW
1190
354
724
325
582
732
299
2592
6545
1687
1560
8168
619
2460
1079
439
5977
1110
2100
1632
555
748

Ukupno :
Prazni kokali

37.759

3.718

41.477

1
2
3
4
5
6

0
0
15
0
0
0
15

0
0
0
0
0
0
0

0
0
15
0
0
0
15

4150532 Z Čuke 24 Bč.
486687 S. Knićanina 30 Bč.
22632 M. Crnjanskog 60 Bč.
82441 Petefi Š. 1 Bč.
170831 U. Predića 2 Bč.
9890871 Glavna 41 Bč.
Ukupno :
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ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА
Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе Бечеј
Образац бр. 1

ЈНМВ 4/18

Понуда бр. _________од ____________________

Назив понуђача:

_________________________________________________________

Седиште и адреса: _________________________________________________________
Понуду дајем (означити):
самостално

са подизвођачем

као заједничку понуду

Набавка електричне енергије са балансирањем:
Ниски напон ТГ4/4 - Активна ВТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а;
Ниски напон ТГ4/4 - Активна НТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а;
Ниски напон ТГ4/4 - Реактивна енергија за 1 kVArh по јединичној цени од _________ без ПДВ-а;
Ниски напон ТГ4/4 – Прекомерна снага за 1 kW по јединичној цени од __________ без ПДВ-а;
Ниски напон ТГ4/4 - Обрачунска снага за 1 kW по јединичној цени од __________ без ПДВ-а;
Широка потрошња ТГ5/6 – Виша тарифа (ВТ) за 1 kWh по јединичној цени од __________ без
ПДВ-а;
Широка потрошња ТГ5/6 – Нижа тарифа (НТ) за 1 kWh по јединичној цени од __________ без
ПДВ-а;
Широка потрошња ТГ5/6 – ЈТ/ДУТ за 1 kWh по јединичној цени од _________ без ПДВ-а;

Испорука електричне енергије са балансирањем

Обрач
.велич
ина

1

2

Оквирна
потрошња
за 12
месеци за
О.У Бечеј
3

Ниски напон ТГ4/4 - Активна ВТ

kWh

91.308,00

Ниски напон ТГ4/4 - Активна НТ

kWh

36.600,00

Ниски напон ТГ4/4 – Реактивна енергија

kVArh

14.892,00

Ниски напон ТГ4/4 – прекомерна Реактивна kVArh

3.780,00
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

4

5 (3*4)

енергија
Ниски напон ТГ4/4 – Обрачунска снага

kW

Широка потрошња ТГ5/6 – Виша тарифа (ВТ)

kWh

80.676,00

Широка потрошња ТГ5/6 – Нижа тарифа (НТ)

kWh

540,00

Широка потрошња ТГ5/6 – ЈТ/ДУТ

kWh

110.220,00

486,00

Остало
Укупно:
2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос
електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и
која је објављена у "Службеном гласнику Републике Србије".
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа за дистрибуцију електричне
енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из
надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику
Републике Србије и које су објављене у " Службеном гласнику Републике Србије".
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођача електричне енергије.
5. Рок и начин плаћања:
Рок плаћања је до _________ у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна)
за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач (Снабдевач) на основу
документа којим наручилац (Купац) и добављач (Снабдевач) потврђују испоручене количине
електричне енергије.

Рок важења понуде износи ____________(минимум 30 дана) од дана отварања понуда.
ИЗЈАВА:
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације. Сагласан сам
да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.
Датум и место:
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела I
Редн
и
број
1.

Јединична цена без
ПДВ-а за један
KWh (укупно из
претходне табеле)

Електрична енергија за објекте
Општинске управе Бечеј
Електрична
балансирањем

енергија

Укупна цена за
338.502,00 Kwh без
ПДВ-а (укупно из
претходне табеле)

са

Табела II
Редни
број

1

2

3

4

Врста трошкова

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВом

Учешће у укупној
цени (%)

Електрична енергија
са балансирањем
(Укупна цена за
338.502,00 Kwh)
Трошкови приступа и
коришћења система
електричне енергије
Трошкови накнаде за
подстицај
повлашћених
потрошача
Остало
100

УКУПНО:

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ
ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.
У одељку "Остало" наводе се трошкови који нису приказани у претходним ставкама, сваки
посебно, као и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да
износи 100%.

У __________________ дана ___________2018.год.
Структуру цене дао:
М.П.
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Образац 2.

ОПШТИ ПОДАЦИ
Понуђача
Подизвођача
Члана групе понуђача

(означити)
Назив
Седиште и адреса
Матични број понуђача
ПИБ
ПДВ број
Текући рачун и назив банке
Е-маил
Телефон
Телефакс
Одоговорно лице
Особа за контакт
Датум:

Потпис овлашћеног лица

Место:

М.П.

(име, презиме и функција)

_____________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју копија
НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе
понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.
НАПОМЕНА: Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.
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-

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Обавезни услови

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:

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
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);
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);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
Лиценца за трговину електричном енергијом на
тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције
да је та лиценца још увек важећа или адекватан докуменат предвиђен прописима државе у
којој страни понуђач има седиште.
Напомена:
Наручилац је дужан да од понуђача захтева да поседује важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, у случају да је таква дозвола предвиђена
посебним прописом. Наиме, овај услов наручилац је дужан да тражи само у оним поступцима у
којима је за обављање делатности која је предмет конкретне јавне набавке потребно да
понуђач има дозволу надлежног органа, с обзиром да је таква дозвола посебним прописом
одређена као обавезна. Значајно је да дозвола коју понуђач треба да достави мора бити
важећа, с тим да у овом случају није битан моменат издавања дозволе. Из наведених разлога,
приликом сачињавања конкурсне документације, наручилац је дужан да испита позитивне
законске прописе из области из које је предмет јавне набавке, те да уколико су дозволе
неопходне, јасно у конкурсној документацији наведе које су дозволе неопходне и начин
доказивања важења дозволе.
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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
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1.2. Додатни услови
Финансијски капацитет:
Да је понуђач у периоду 2014-12016 остварио укупне послове приходе у износу од
12.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Доказ: Биланс стања и успеха (2014-2016) године.
Упутство о начину доказивања испуњености услова
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона
Изјава 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 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, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Напомена:
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. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 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. (Напомена: Наручилац може, али није дужан да поступи на наведени начин у
случају поступка јавне набавке мале вредности - погледати чл. 79. ЗЈН).
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан 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.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.
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Осим наведеног у оквиру понуде потребно је доставити:

1) изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и

оверену печатом на основу следећег:
Чланом 141. став 5. Закона о енергетици прописано је;
"Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања
снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:
1. Уговор о приступу систему са оператором на који је објекат крајњег купца прикључен,
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца "
Понуђач је дужан 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 поступати 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 на који је објекат крајњег купца прикључен,
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца "
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Образац 3.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА

1

ПОНУЂАЧА

2

ПОДИЗВОЂАЧА

3

ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(означити)

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавамо све обавезне услове из члана 75. Став 1. Тачка 1-4 Закона о ЈН као и
додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 68/2015), за
учешће у јавној набавци - Набавка електричне енергије, број 4/18 , Шифра
09310000.

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

(име, презиме и функција)

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац 4.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕЧЕЈ
ЈНМВ 4/18
Закључен у Бечеју, дана

између:

1. Општине Бечеј - Општинске управе Бечеј, Трг ослобођења бр.2, Бечеј, ПИБ 100742635,
матични број 08359466, које заступа начелник Општинске управе Ковач Зоран, дипл. правник, у
даљем тексту Наручилац
2.
_____________________________________________________,
ПИБ
______________, матични број __________________, текући рачун _____________________,
које заступа _____________________________, у даљем тексту Продавац, који наступа са
_________________________________________________________________________________
као чланом групе/ подизвођачем.
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу Одлуке о покретању поступка, број IV09-404-4/2018 од 14.02.2018. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности, Набавка
електричне енергије, као и да је Понуђач доставио најповољнију понуду, која у потпуности
одговара захтевима конкурсне документације, која чини саставни део овог уговора, те је
Наручилац на основу понуде Понуђач и Одлуке о додели уговора број IV-09-404-4/2018 од
////////////// изабрао Понуђача за набавку добара, које су предмет цитиране набавке, а на
основу које се овај уговор закључује.
Члан 2.
Закључењем овог уговора Снабдевач ____________ се обавезује да за потребе Наручиоца,
Општинске управе Бечеј, изврши испоруку електричне енергије са потпуним
снабдевањем и балансирањем, у периоду од дана закључења уговора, односно
________________, до 01.04.2019. године, од 00:00 до 24:00, а према спецификацији садржаног
у конкурсној документацији број 4/18 и у понуди Снабдевача бр____ од______2018 године.

Члан 3.
3.1 Документа:
Позив за подношење понуда
Понуда Снабдевача брoj ___________од ______.______ 2018. године .
Конкурсна документација број 4/18.
Споразум о заједничком извршењу набавке оверен и потписан од стране овлашћених лица свих
чланова групе понуђача (напомена: овај став ће бити наведен у случају избора заједничке
понуде).
3.2. Важност докумената
Документа наведена у претходној тачки су саставни део овог Уговора;
У случају сукоба одредби пратећих докумената, предност има овај Уговор;
Предмет уговора
Члан 4.
Снабдевач се обавезује да Купцу изврши испоруку електричне енергије са потпуним
снабдевањем и балансирањем, а Купац да преузме и плати електричну енергију испоручену у
количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и
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понудом Снабдевача бр. __________ од __________2018. године, у свему у складу са свим
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 5.
Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.
Капацитет испоруке: јединична цена по кwh на бази месечних дијаграма потрошње.
Период испоруке: од дана закључења уговора, односно ________________, до 01.04.2019.
године од 00:00 до 24:00 према централно-европском времену
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца.
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД
(прилог 1. који је саставни део овог Уговора).
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу
са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног
система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС''
бр.3/12 од 18.01.2012 год), Правилима 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.
Обрачун, фактурисање и плаћање
Члан 6.
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од првог
календарског дана у месецу и траје до првог календарског дана у наредном месецу.
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању
обрачунских мерних места добијених од стране оператора преносног система односно
оператора дистрибутивног система.
У случају промене снабдевача Купца (у току уговореног периода до 60 дана из члана 2. овог
уговора), Продавац се обавезује да оператору система поднесе захтев за очитавање потрошње
за сва мерна места Купца до тренутка промене снабдевача, у складу са позитивним прописима
Републике Србије.
Обрачунска величина која се користе за фактурисање испоручене електричне енергије је:
- активна енергија (kWh)
Обрачунска величина која се користи за фактурисање накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије је:
активна енергија (kWh)
Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у
2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Одлуком о буџету за 2018. годину за
ове намене.
За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће вршити
плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем
Одлуке о буџету за 2019. годину.
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Цена
Члан 7.
Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh за Наручиоца
изврши, по цени зависно од категорије потрошње и која на дан закључења уговора износи:
Ниски напон ТГ4/4 - Активна ВТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а;
Ниски напон ТГ4/4 - Активна НТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а;
Ниски напон ТГ4/4 - Реактивна енергија за 1 kVArh по јединичној цени од _________ без
ПДВ-а;
а;
а;

Ниски напон ТГ4/4 – Прекомерна снага за 1 kW по јединичној цени од __________ без ПДВНиски напон ТГ4/4 - Обрачунска снага за 1 kW по јединичној цени од __________ без ПДВ-

Широка потрошња ТГ5/6 – Виша тарифа (ВТ) за 1 kWh по јединичној цени од __________
без ПДВ-а;
Широка потрошња ТГ5/6 – Нижа тарифа (НТ) за 1 kWh по јединичној цени од __________
без ПДВ-а;
Широка потрошња ТГ5/6 – ЈТ/ДУТ за 1 kWh по јединичној цени од _________ без ПДВ-а;
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.
Трошкове из става 2 овог члана, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког
месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника
за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена
објављених у ''Службеном гласнику РС''.
Оквирна вредност закљученог уговора за испоруку електричне енергије са потпуним
снабдевањем и балансирањем у периоду од дана закључења уговора, односно
________________, до 01.04.2019. године, од 00:00 до 24:00 је ( навести цену из Обрасца
структуре цене, табела II, ставка укупно, износ са ПДВ-ом)________________________________
са ПДВ-ом.

Место испоруке
Члан 7.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи. Снабдевач сноси све
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ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке.
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :
-Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.
-Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 8.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, 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 предузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и
исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и
остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.
Снабдевач рачун доставља поштом.
Услови и начин плаћања преузете електричне енергије
Члан 9.
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене
за преузету електричну енергију.
Рок плаћања је до _________ у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре
(рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач (Снабдевач)
на основу документа којим наручилац (Купац) и добављач (Снабдевач) потврђују испоручене
количине електричне енергије.
У случају да купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да снабдевачу за период доцње
плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на основу
обрачуна камате, испостављеног од стране Снабдевача.
Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет
Снабдевача.
Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом, ако
је у њима садржан погрешан обрачун (оспорене или накнадно установљене грешке) и ако су
резултати посебног договора између Купца и Снабдевача (протокол, отпис камате и сл.).
Гаранције
Члан 10.
Приликом закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора,
Снабдевач је дужан да у корист Купца достави регистровану менице као средство обезбеђења и
то:
-Једну регистровану , потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро извршење
посла
•Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,на износ од
10 % од вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора.
•Копију картона депонованих потписа
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати -уновчити
нарочито у следећим ситуацијама ако Снабдевач :
- не испуњава одредбе уговора
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- неуредно испуњава одредбе уговора
-не поштује рокове предвиђене у члану 5. уговора.
За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и
рокови важења средстава финансијског обезбеђења.
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која
води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
меничних овлашћења НБС.
Меница и менично овлашћење треба да буду оверени печатом и потписани од стране лица
овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.
Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који
се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Снабдевач наводи у меничном овлашћењу.
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на
први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће
рокове као и мањи износ од оног што одреди Купац. Све евентулне спорове укључујући и
спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд.
Уколико Снабдевач приликом закључења уговора не достави меницу, менично овлашћење, као
и копију картона депонованих потписа како је то захтевано сматраће се да уговор није ни
закључен, а Купац може уговор закључити са трећим лицем.
Резервно снабдевање
Члан 11.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146.
Закона о енергетици.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора,
уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну штету, у
складу са Законом о облигационим односима.
Ослобађање од одговорности (Виша сила и други случајеви)
Члан 14.
Прoдaвaц и Купaц мoгу бити oслoбoђeни oд oдгoвoрнoсти у случajу вишe силe.
Пoд пojмoм вишe силe смaтрajу сe спoљни вaнрeдни дoгaђajи кojи нису пoстojaли у врeмe
пoтписивaњa Угoвoрa, кojи су нaстaли мимo вoљe и мoћи угoвoрних стрaнa, чиje нaступaњe и
дejствo угoвoрнe стрaнe нису мoглe спрeчити мeрaмa и срeдствимa кoja сe мoгу у кoнкрeтнoj
ситуaциjи oпрaвдaнo трaжити и oчeкивaти oд Угoвoрнe стрaнe кoja je пoгoђeнa вишoм силoм.
Кao случajeви вишe силe смaтрajу сe слeдeћи дoгaђajи: рaт и рaтнa дejствa, пoбунa,
мoбилизaциja, , пoжaр или eксплoзиje за чији узрок настанка није крив Купац нити Продавац
прирoднe кaтaстрoфe, aкти oргaнa влaсти и оператера преносног/дистрибутивног система
донетих у складу са Правилима о раду преносног система односно Правилима о раду
дистрибутивног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система oд
утицaja нa извршeњe угoвoрeних oбaвeзa и сви други дoгaђajи и oкoлнoсти кoje нaдлeжни oргaн
признaje и прoглaси кao случajeвe вишe силe.
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Зa врeмe трajaњa вишe силe, прaвa и oбaвeзe Угoвoрних странa мируjу и нe примeњуjу сe
сaнкциje зa нeизвршeњe угoвoрeних oбaвeзa o рoку.
Угoвoрнa стрaнa кoja je пoгoђeнa вишoм силoм oбaвeстићe тeлeгрaмoм, мејлом или фaксoм,
другу Угoвoрну стрaну o нaстaнку, врсти и трajaњу вишe силe, укoликo сe њeнo трajaњe мoжe
прeдвидeти. Oвa oбaвeштeњa сe мoрajу писмeнo пoтврдити. Угoвoрнa стрaнa пoгoђeнa вишoм
силoм нa исти нaчин ћe oбaвeстити другу угoвoрну стрaну o прeстaнку дejствa вишe силe.
Угoвoрнa стрaнa пoгoђeнa вишoм силoм je oбaвeзнa дa дoкaжe нaстaнaк вишe силe
вeрoдoстojним дoкумeнтoм издaтим oд стрaнe нaдлeжних oргaнa, укoликo тo ниje нoтoрнa
чињeницa.
У случajу дa дoгaђajи вишe силe eфeктивнo спрeчaвajу угoвoрнe стрaнe дa извршaвajу свoje
oбaвeзe, зa пeриoд дужи oд један мeсeц, угoвoрнe стрaнe ћe спoрaзумнo oдлучити o дaљoj
судбини oвoг Угoвoрa. Уколико се Продавац и Купац не споразумеју о судбини овог Уговора,
Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без
обраћања суду, пошто о томе писмено (препорученим писмом, телеграмом, мејлом или факсом)
обавести другу Уговорну страну.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени
пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби
претходних ставова овог члана уговора.
Раскид уговора
Члан 14.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
Решавање спорова
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати
да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
Снабдевач и Купац, уколико је по законима Републике Србије Снабдевач домаће лице, су
сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са
овим уговором надлежан стварно надлежни суд по закону Републике Србије и да се за све што
није посебно уређено овим уговором примењује Закон о облигационим односима у верзији која
је у примени у Републици Србији и други материјални закони и прописи Републике Србије.
Снабдевач и Купац, уколико по законима Републике Србије Снабдевач није домаће лице, су
сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са
овим уговором надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду,
да се примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у
Београду, а примењује се као меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која
је у примени у Републици Србији и материјални закони и прописи Републике Србије.
Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима уговор на
српском језику.
Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу уговорним
странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе утврђене уговором
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под претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и другим прописима који се
односе на извршење обавеза утврђених уговором.
Завршне одредбе
Члан 16.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет
овог уговора.
Период важења уговора
Члан 17.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере
печатом.
Уговор се закључује за период од дана закључења уговора, односно ________________, до
01.04.2019. године.
Измене и допуне уговора
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем анекса
овог уговора уз обострану сагласност.
Члан 19.
Купац и Снабдевач ће, након потписивања овог Уговора, именовати лице која ће бити
овлашћена за размену информација и предузимање потребних активности за извршење овог
уговора.
Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака на српском језику, по три примерка
за сваку уговорну страну.
Сви евентуално начињени преводи овог уговора немају снагу уговора, сматрају се само
преводом и не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом тумачења овог
уговора.

ПРОДАВАЦ
______________________________

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
*****************************
Ковач Зоран, дипл.правник
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Образац 5.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

назив и седиште предузећа:

жиро рачун и назив банке:

матични број предузећа:

........................................................

...............................................

...................................................

ПИБ :

Особа за контакт:

Телефон, фаx, е –маил:

ИЗЈАВА

У складу са чланом 26. Закона ,под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу
потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или са
заинтересованим лицима.

Датум

М.П.

Понућач
_______________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
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Образац 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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Образац 7.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................[навести
назив
понуђача]
у
поступку
јавне
набавке...........................[навести предмет јавне набавке] бр. ......................[навести редни
број јавне набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није изречена мера
забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

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.
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