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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и
104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 1.1.1/2015 заведена под бројем 02-235/2 од
27.02.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, 1.1.1/2015, под бројем 02-235/3
од 27.02.2015. године, припремљена је
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. 1 Подаци о наручиоцу
Наручилац: Историјски архив Београда
Седиште наручиоца: Београд, Палмира Тољатија бр. 1
ПИБ: 101203476
Матични број: 07033290
Шифра делатности: 9101
Интернет страница наручиоца: www.arhiv-beograda.org
1.2 Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка мале вредности.
1.3 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.1.1/2015 су: набавка добара – електричне енергије бр. 1.1.1/2015. Ознака
из ОРН: 0931000-5 – електрична енергија.
1.4 Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5 Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
1.6 Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се лекетронска лицитација.
1.7 Контакт
Е - mail адреса: bojan.draskic@arhiv-beograda.org, факс број +381 11 3190-410

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 Опис предмета јавне набавке
Електрична енергија – редни број набавке 1.1.1/2015
2.2 Назив и ознака из општег речника набавки
09310000 – 5 – електрична енергија
2.3 Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијанма
2.4 Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума
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III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ У
ВЕЗИ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Врста и количина добара
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца (Купца) на
местима примопредаје током снабдевања, односно према стварно испорученој количини електричне
енергије на местима примопредаје током периода снабдевања.
Капацитет испоруке – количина енергије према табеларној спецификацији (Таблица бр. 1. и Таблица
бр. 2), које су саставни део конкурсне документације.
2. Врста продаје
Стална и гарантована.
3. Техничке карактеристике
У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ бр.
120/2012 и 120/2014)..
4. Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са:
- Правилима о раду преносног система ЈП „Електромрежа Србије“, Београд (''Сл. гласник РС'' бр.
79/2014),
- Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013).
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на
месту примопредаје током испоруке.
5. Капацитет испоруке и количина електричне енергије
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на месту
примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период 2014.године из Табеле
бр. 1 која је саставни део Конкурсне документације.
6. Период испоруке
Период испоруке: од момента закључења уговора о потпуном снабдевању, са изабраним понуђачем
(снабдевачем), за период од 12 месеци, сваким даном, у периоду од од 00:00 до 24:00 часа.
7. Места испоруке
Место испоруке су сва мерна места Историјског архива Београда прикључена на дистрибутивни систем
у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи (Табела бр. 1, која је саставни део
техничке спецификације и конкурсне документације).
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача 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, а пре отпочињања снабдевања
закључити:
1)
Уговор којима је уредио балансну одговорност, а којим су обухваћена и места примопредаје
крајњег купца, и
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2)
Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен.
8. Врста и количина добара
Електрична енергија, (закључење уговора о потпуном снабдевању), према стварно испорученој
количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода
снабдевања, у трајању од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора са изабраним понуђачем
(Снабдевачем – Продавцем).
Понуђач са којим буде закључен уговор о испоруци електричне енергије (снабдевач – продавац)
биће салансно одговоран за место примопредаје Наручиоца.
Снабдевач (продавац) ће Наручиоцу (купцу) издати рачун на начин регулисан Законом о
енергетици и Уредбом о условима испоруке снабдевања електричном енергијом.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном који
одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система.
9. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У складу са одредбама докумената из тачке 4. овог дела конкурсне документације.

НАПОМЕНА:
Наведене техничке карактеристике и други наведени захтеви, представљају минималне
захтеве наручиоца и елиминационог су карактера. Наручилац може од понуђача захтевати да
поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност техничких услова. Понуда која
не испуњава све дефинисане техничке услове биће одбијена као неприхватљива.

Место и датум:
М.П.
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Табела бр. 1
ПРЕДВИЂЕНА ПОТРОШЊА ЕЛЕТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ МЕРНИХ МЕСТА У ВЛАСНИШТВУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА ЗА 2015.ГОДИНУ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА, Нови Београд, Пламира Тољатија бр. 1
ЕД број

94330960

Одобрена снага

117,99 kW

Категорија

НИСКИ НАПОН - 301

Тарифа

Јануар

Фебруар

Март Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

ВТ ( kWh )

9.000

8.400

9.040

6.760

7.760

8.520

8.720

7.600

5.920

8.920

8.160

8.680

НТ ( kWh )

1.520

1.320

1.720

1.520

1.400

1.440

1.480

1.440

1.040

1.800

1.800

1.720

Укупно ВТ

97.480

Укупно НТ

18.200

Место и датум:

Име, презиме и потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
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Табела бр. 2

ПРОЦЕЊЕНА ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА ( kWh )

НИСКИ НАПОН

Мерна места

ВТ

НТ

97.480

18.200

УКУПНО ( kWh )

115.680

СВЕ УКУПНО ( kWh )

115.680
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке: (чл.
75. ст. 1. тач. 5) Закона- Доказ: Лиценцу Агенције за енергетику Владе Републике Србије за
снабдевање електричном енергијом на тржишту електричне енергије и потврду исте Агенције да је
та лиценца још увек важећ, или адекватан документ уколико је таква дозвола предвиђена
прописима државе у којој је седиште Понуђача;
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чл .76. Закона, и то :
-

да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је као активан учесник на
тржишту електричне енергије, у било ком периоду из предходне три године до дана објављивања
позива за подношење побуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију
електричне енергије са другим учесником на тржишту – Доказ: Потврда оператера преносивог
система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у
било ком периоду у предходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Порталу јавних набавки града
Београда, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником
на тржишту.

-

Обавеза понуђача у погледу закључења Уговора у смислу члана 141. Став 5. Закона о
енергетици. 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 система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца“
Доказ: Попуњана, потписана и печатом оверена Изјава у оквиру конкурсне документације, од
стране одговорног лица понуђача, уз коју се доставља изјава на меморандуму понуђача,
потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом, којим се понуђач обавезује да
ће, уколико му буде додељен уговор у предметном потпупкујавне набавке, поступити у складу са
чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора
закључити: 1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен и 2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца. Наведене уговоре изабрани понуђач, којем буде додељен Уговор по предметној јавној
набавци (Снабдеваћ – Продавац) дужан је доставити најкасније 3 (три) дана пре
отпочињања периода снабдевања исте доставити Наручиоцу (Купцу).
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из
групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац IX), 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 што доказује Лиценцом за снабдевање електричном енергијом коју је
издала Агенција за енергетику и потврдом исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или
адекватан документпредвиђен прописима државе у којој има седиште и доказа за додатни услов,
чл. 76. Закона, тачка 1. – да располаже неопходним пословним капацитетом потврда оператера
преносивог система које доставља у виду неоверене копије.
Ијава 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
(Образац IX.I), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 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 је дужан да достваља на увид доказе који су јавно доступнина 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.
В А Ж Н О: Понуђач је дужан да уз понуду обавезно достави:
1. Лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику и потврда исте
Агенције да је та лиценца још увек важећа, или адекватан документ уколико је таква дозвола
предвиђена прописима државе у којој је седиште Понуђача, коју доставља у виду неоверене копије,
и
2. Потврду (уверење) Оператора преносивог система да је понуђач активан учесник на тржишту
електричне енергије, односно да је у било ком периоду у предходне три године од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Порталу јавних
набавки града Београда, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим
учесником на тржишту који такође доставља у виду неоверене копије.
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт особу.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА, Б е о г р а д , Палмира
Тољатија бр. 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – електрична енергија, бр.
1.1.1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 20.марта 2015. Године до 10,30 часова.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни дан или на дан државног празника, као и последњи дан
наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.
Понуде поднете по истеку наведенеог рока, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се
могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом, неће се разматрати и биће неотворене враћене
понуђачу. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарници наручиоца, а не према дану и
сату предаје пошти.
Радно време Историјског архива Београда је од понедељка до петка од 7,30 до 15,30 часова.
Отварање понуда обавиће Комисија, истог дана по истеку рока за подношење понуда, почев од 11,00
часова у просторијама наручиоца, Палмира Тољатија 1, канцеларија број 208. Представници понуђача,
уколико нису директори или већински власници, пре почетка јавног отварања понуда морају приложити
Комисији наручиоца пуномоћје за заступање понуђача за учешће у поступку отварања понуда. О
отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен
свим понуђачима.
Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује
тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене
овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се
попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних
карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена,оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
Понуђач може доставити само једну понуду.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се
не могу убацити, одстранити или заменити поједини листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат.
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити,
потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца
посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце конкурсне документације, у
ком случају је то потребно дефинисати спораумом о заједничком наступу.
Уколико не неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и
попуњавања обрасца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе
или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.
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.
VIII. ПАРТИЈЕ:
Јавна набавка није обликована по партијама
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
IX.
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Конкусна документација у поступку јавне набавке мале вредности,
Број набавке 1.1.1/2015: Набавка електричне енергије

Page 10

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА,
Београд, Палмира Тољатија бр. 1, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, бр 1.1.1/2015. – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, бр. 1.1.1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, бр. 1.1.1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, бр. 1.1.1/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац VI) наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
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.
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 обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. Ст. 4. Тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
•
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
•
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
•
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
•
понуђачу који ће издати рачун,
•
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
•
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне
документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. З а х т е в у п о г л е д у н а ч и н а , р о к а и у с л о в а п л а ћ а њ а
Понуђач ће првогдана у месецу који је радни дан за купца, на местима примопредаје (мерна места) извршити
очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за предхосни месец о чему ће саставити записник.
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Записник о оствареној потрошњи понуђач је дужан да достави уз фактуру (рачун) за плаћање, најкасније до 10. У
текућем месецу за предходни месец.
У складу са чл. 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“
бр. 119/2012), плаћање је регулисано као и рок плаћања у року који не може бити дужи од 45 (четрдесетпет дана) од
дана када Наручилац (Историјски архив Београда) прими фактуру односно рачун. Фактурисање и наплата
испоручене количине електричне енергије врши се по јединичној цени, а према стварно испорученој коичини
електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима
утврђеним Моделом уговора, који је саставни део конкурсне документације. Плаћање се врши уплатом на
банкарски рачун изабраног понуђача (Снабдевача), по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са
позивом на број рачуна који се плаћа. Изабрани понуђач (Снабревач – добављач) је дужан да фактуре за плаћање
достави Наручиоцу у месецу за предходни месец, да би Наручилац плаћање извршио у року доспелости назначеном
у рачуну који се плаћа. Авансно плаћање није дозвољено. Услови плаћања морају бити исти за све испоруке
електричне енергије. Услови и начин плаћања другачије од наведеног су искључени, те ће понуде бити одбијене као
неприхватљиве.
9.2. Захтев у погледу гаранције квалитета
Понуђач је дужан да гарантије квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије у складу са:
- Правилима о раду преносног система („Сл. гласник РС“ бр. 79/2014),
- Правилима о раду дитрибутивног система („Сл. гласник РС“ бр. 8/2010, 2/2014 и 42/2014) и
- Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/2013).
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Место испоруке су мерна места купца прикључена на дитрибутивни систем у категорији потрошње на ниском
напону и широкој потрошњи у свему према Таблици бр. 1. и Таблици бр. 2, које су саставни део техничке
спрцификације и конкурсне документације, за период од 12 месеци од момента закључења уговора о потпуном
снабдевању (промени снабдевача), са изабраним понуђачем (снабдевачем), сваким даном, у периоду од 00:00 до
24:00 часа.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дан отварања понуде , у складу са чланом 90. Закона о јавним
набавкама.
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 не може мењати понуду.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9.5. Захтев у погледу рекламација
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном обрачуну утрошка
електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од дана пријема фактуре поднесе приговор
понуђачу.
Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне енергије, као
валидан податак користиће се податак Оператора преносног система.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима, без ПДВ-а, у складу са ЗЈН. Цена обухвата цену електричне енергије са
баласном одговорношћу, али не и трошкове услуге преноса и дистрибуције електричне енергије и порез на додату
вредност, као и трошкове за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Понужђену цену понуђачи
уписују у оквиру Обрасца понуде, као и у оквиру Обрасца структуре цене који садржи: Табелу А) – за електричну
енергију за објекте који се снабдевају са струјом ниског напона наводе: једниничну цену електричне енергије kWh у
динарима без ПДВ-а са балансирањем за вишу тарифу, једниничну цену електриучне енергије kWh у динарима без
ПДВ-а са балансирањем за нижу тарифу, цену за количину kWh без ПДВ-а за вишу тарифу и цену за количину kWh
без ПДВ-а за нижу тарифу. У оквиру Табеле Б) – за електричну енергију за објекте који се снабдевају са струјом
широке потрошње наводе: једниничну цену електричне енергије kWh у динарима без ПДВ-а за вишу тарифу са
балансирањем, јединичну цену електричне енергије kWh у динарима без ПДВ-а за нижу тарифу са балансирањем,
цену за количину kWh без ПДВ-а за вишу тарифу и цену за количину kWh без ПДВ-а за нижу тарифу. Понуђачи у
оквиру наведених табела исказују збир јединичних цена (колона 3. – Табела А+ Табела Б) без ПДВ-а, као и са ПДВом, а наводе и укупну цену за количине електричне енергије (колона 4. – Табела А + Табела Б) без ПДВ-а, као и са
ПДВ-ом, рок и начин плаћања, број текућег рачуна, датум, потпис и печат. У случају разлике између јединичне цене
и укупне цене, меродавна је јединична цена. У току периода снабдевања, а након истека опције важности понуде
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дозвољена је корекција цене у случају објективних промена на тржишту електричне енергије који условљавају
повећане трошкове испоручиоца (енергенти, дажбине, порези и други елементи који утичу на цену електричне
енергије), што ће резултирати Анексом уговора са изабраним понуђачем (Снабевачем). Елементи структуре цене
морају бити усаглашени са вредностима исказаним у Обрасцу понуде. Понуђену цену понуђачи уписују: у оквиру
Обрасца понуде, Обрасца структуре цене, који попуњава у складу са упутством у конкурсној документацији, као и у
Моделу уговораАко 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.
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања
понуде по окончаном поступку отварања понуда у складу са чланом 93. Закона о јавим набавкама.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА.
Бланко соло меницу за добро извршење посла Понуђач предаје Историјском архиву Београда истовремено са
потписивањем уговора.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани Понуђач уз меницу
доставља копију захтева за регистрацију менице, оведреног од пословне банке изабраног Понуђача.
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 је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу
са законом Понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, Понуђача ксо и податке о поднетим
понудама до отварања понуда.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“.
Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у
истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговоара за поверљивост
података који нису означени на наведен начин.
Неће се сматрати поврљивим докази о испуњености обавесзних услова, цена и други подаци из понуде који су од
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу Наручиоца: Историјски архив Београда,
Палмира Тољатија 1, Нови Београд, на e-mail bojan.draskic@arhiv-beograda.org, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 ( пет ) дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, Порталу јавних набавки града Београда и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се на адресу Историјски архив Београда, Палмира Тољатија 1,
Нови Београд, на e-mail bojan.draskic@arhiv-beograda.org, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, бр.1.1.1/2015 ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке води се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона o jавним
набавкама.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83.
Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а
уколико таквом понуђачу буде понуђен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење послаиздаје се у висини од 15%, од укупне вреднсоти уговора без ПДВа, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ
СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА
У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да понуде два или више понуда са истом понуђеном ценом, предност има понуђач који понуди дужи рок
плаћања – резервни критеријум.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је
поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац XIV).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих
лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење
у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу
непосредно, електронском поштом на e-mail:b o j a n . d r a s k i c @ a r h i v - b e o g r a d a . o r g , или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, Порталу јавних набавки града Београда и својој интернет
страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.
109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у
том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
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подношења претходног захтева.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број жиро рачуна: 840742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са
назнаком јавне набавке мале вредности број 1.1.1/2015 – наручилац Историјски архив Београда, прималац уплате:
буџет Републике Србије) уплати таксу у изнoсу од 40.000,00 динара.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у
његово име.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева
за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр

од ___________________
за јавну набавку добра - електрична енергија број 1.1.1/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке
подизвођач:

који

ће

извршити

Напомена :
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико
има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив
понуди:

учесника

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:

2)

Назив
понуди:

учесника

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:

Напомена :
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а
уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка електричне енергије

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА, Нови Београд, Пламира Тољатија бр. 1
ЕД број

94330960

Одобрена снага

117,99 kW

Категорија

НИСКИ НАПОН - 301

Тарифа

Јануар

Фебруар

Март Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

ВТ ( kWh )

9.000

8.400

9.040

6.760

7.760

8.520

8.720

7.600

5.920

8.920

8.160

8.680

НТ ( kWh )

1.520

1.320

1.720

1.520

1.400

1.440

1.480

1.440

1.040

1.800

1.800

1.720

Укупно ВТ

97.480

Укупно НТ

18.200

Место и датум:

Име, презиме и потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
1.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Табела А.
Електрична енергија за објекте који се снабдевају са струјом ниског напона
Јединична цена KWh,
Цена за количину KWh,
Процењена количина
Опис
елект.. енергије y KWh
Без ПДВ-а
без ПДВ1.
2.
3.
4. (2 3)
A)
Ел. енергија
ca
балансирањем
виша
97.480
тарифа
E) En. енергија
ca
18.200
балансирањем
нижа
тарифа
Укупна вредност без ПДВ-а
Табела Б)
Електрична енергија за објекте који се снабдевају са струјом широке потрошње
Јединична цена KWh,
Цена за количину KWh,
Процењена количина
Опис
елект. енергије y KWh
без ПДВ-a
без ПДВ-а
1.
2.
3.
4. (2 3)
A)
En. енергија
ca
балансирањем
виша
0
тарифа
E) En. енергија
ca
балансирањем
нижа
0
тарифа
Укупна вредност без ПДВ-а

Понуђачи су у обавези да на основу горе наведених табела искажу збир јединичних цена (колона 3. –
Табеле А + Табела Б)____________________ динара, без ПДВ-а односно ________________ са ПДВ-ом,
као и да на основу горе наведених табела искажу укупну цену за количине електричне енергије (колона
4. – Табела А + Табела Б) ___________________ динара, без ПДВ-а, односно ____________ са ПДВ-ом
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу, али не и трошковима услуге
преноса и дистрибуције електричне енергије и порез на додату вредност, као и трошкове за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије. Предрачун и приказ структуре трошкова морају
доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
У току периода снабдевања, а након истека опције важности понуде дозвољена је корекција цене у
случају објективних промена на тржиштуелектричне енергије који условљавају повећане трошкове
испоручиоца (енергенти, дажбине, порези и други елементи који утичу на цену електричне енергије).
Поступак промене цене утврђује се уговором о јавној набавци.
1.

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Уговор о потпуном снабдевању електричне енергије

Конкусна документација у поступку јавне набавке мале вредности,
Број набавке 1.1.1/2015: Набавка електричне енергије

Page 20

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (не краћи од 30 дана од дана отварања понуде) - _______ дана од
дана отварања понуда.
3. ИЗАБРАН ПОНУЂАЧ (СНАБДЕВАЧ – ПРОДАВАЦ) ЈЕ БАЛАНСНО ОДГОВОРАН ЗА
МЕСТО ПРИМОПРЕДАЈЕ (НАРУЧИОЦУ – КУПЦУ).
4. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: плаћање у року који не може бити дужи од 45 (четрдесетпет)
дана од дана када Наручилац (Историјски архив Београда) прими фактуру односно рачун.
Фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по јединичној цени, а
према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима
примопредаје током ппериода снабдевања. Плаћање се врши уплатом на банкарски рачун
изабраног понуђача (Снабдевача – Продавца), по писаним инструкцијама назначеним на самом
рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. Изабрани понуђач (Снабдевач – Продавац) је
дужан да фактуре за плаћање достави Наручиоцу у месецу за предходни месец и плаћање
изврши у року доспелости назначеном у рачуну који се плаћа. Авансно плаћање није дозвољено.
Услови плаћања морају важити и бити исти за све испоруке електричне енергије.
5. ПЕРИОД ИСПОРУКЕ: од момента закључења уговора о потпуном снабдевању (промени
снабдевача), са изабраниим понуђачем (Снабдевачем), за период од 12 месеци, сваким даном, у
периоду од 00:00 до 24:00 часова.
6. МЕСТО ИСПОРУКЕ: Мерна места купца прикључена на дитрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у свему према Таблици бр. 1 и Таблици бр. 2,
које су саставни део техничке спецификације и конкурсне документације.
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5.
Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора, а пре отпочињања
снабдевања закључити:
1) Уговор којим је уредио балансну одговорност, а којим су обухваћена и места примопредаје
крајњег купца и
2) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца
прикључен.

Место и датум:
М.П.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, попуњени модел уговора потписују и оверавају
печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведенеи сви понуђачи из групе понуђача, односно сви понуђачи
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М О Д Е Л У Г О В О РА
О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
закључују:
1.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА, са седиштем у Београду, , Палмира Тољатија бр. 1, општина Нови
Београд матични број:07033290, ПИБ: 101203476, шифра делатности 9101, текући рачун 840-500664-84 код Управе
за трезор, (у даљем тексту: Купац), кога заступа директор мр Драган Гачић, са једне стране и
_________________________________________________________________________________са седиштем у
бр.______,
____________
_____________________________,улица________________________________
матични број: __________________________________, ПИБ:____________________________________,
текући рачун_____________________________________код банке (у даљем тексту: Снабдевач), кога заступа
_________________________________________________ , са друге стране,

2.

(Подизвођач)

(остали из Групе понуђача)
Члан 1.
Предмет овог Уговора је куповина електричне енергије за потребе Историјског архива Београда (у даљем тексту:
добра), у периоду од једне године.
Снабдевач се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да преузме и плати електричну енергију
испоручену у количини и на начин утврђен овим Уговором, у складу са потребама Купца, а у свему према
Техничким карактеристикама из усвојене понуде Снабдевача заведеној код Наручиоца под бр. ______________ од
_____________ године, Техничкој спецификацији која чини саставни део овог Уговора, као и свим важећим
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. (не попуњавати).
Члан 2.
Уговорне етране регулишу обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије која
ће се извршити према следећем:
-

-

Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу;
Капацитет испоруке: према табеларној спецификацији (Таблица бр. 1 и Таблица бр. 2), које су саставни
део конкурсне документације;
Период испоруке: од момента закључења уговора о потпуном снабдевању (промени снабдевача), са
изабраним понуђачем (снабдевачем), за период од 12 месеци, сваким даном у периоду од 00:00 до 24:00
часова.
Количина енергије: 115.680 kWh, односно на основу остварене потрошње Купца;
Место испоруке: сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону и широке потрошње у складу са постојећим ознакама ЕД из Таблице бр. 1,
Таблице бр. 2 из конкурсне документације.

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије 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).
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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), Правилника о раду преносивог система и изменама и
допунама Правила о раду преносивог 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.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу и то:

Члан 3.

-

за један kWh електричне енергије ниског напона по вишој тарифи износ од ___________________ динара без ПДВ-а;

-

за један kWh електричне енергије ниског напона по нижој тарифи износ од ___________________ динара без ПДВ-а;

-

за један kWh електричне енергије широке потрошње по вишој тарифи износ од ___________________ динара без
ПДВ-а;

-

за један kWh електричне енергије широке потрошње по нижој тарифи износ од ___________________ динара без
ПДВ-а;

Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине елетричне енергије врши се по наведеној цени из става 1.
Овог члана, а према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период, на местима
примопредаје током периода снабдевања, а све до уговорене вредности за уговорену количину електричне
енергије.
У току периода снабдевања, а након истека опције важности понуде, дозвољена је корекција цене у случају
објективних промена на тржишту електричне енергије који условљавају повећане трошкове испоручиоца
(енергенти, дажбине, порези и други елементикоји утичу на цену струје). Снабдевач у том смислу може послати
Купцу образложен захтев за корекцију цена, и анекс уговора. Купац је у обавези да писмено потврди своју
сагласнот, или одбије захтев за корекцију цена.
У случају да се Снабдевач и Купац усагласе са корекцијом цена, закључиће се Анекс уговора којим ће се утврдити
нова цена електричне енергије.
Купац ће Снабдевачу, платити испоручену електричну енергију заједно са трошковима балансирања по уговореној
цени из става 1. овог члана, у коју нису урачунати трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије, трошкови услуге преноса и порез на додату вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу
са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац.
Члан 4.
Место испоруке су постојећа мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на
ниском напону и широке потрошње из Таблице бр. 1 и Таблице бр. 2, које су саставни део конкурсне
документације, с тим што Купац задржава право корекције броја мерних места, у току периода снабдевања, што ће
се регулисати Анексом овог уговора између Купца и Снабдевача.
Снабдевач сноси све 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 којим је уредио балансну одговорност, а којим су обухваћена и места примопредаје крајњег купца
и
-

Уговор о приступу систему са оператером сисстема на који је објекат крајњег купца прикључен.
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Члан 5.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна места) изврш
извршити очитавање количине естварене потрошње електричне енергије за предходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као
валидан податак користиће се податак оператора преносног система.
На основу докумената 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.
Члан 6.
Купац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смилслу члана 5 овог Уговора, изврши у року од ______
(словима: _______________________) дана од дана пријема оригиналног рачуна, на архиви Купца у текућем месецу
за предходни месец.
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Снабдевачу, за период доцње плати 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.
Купац ће извршити плаћање на бавкарски 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.
Члан 7.
Снабдевач се обавезује да истовремено са потписивањем уговора достави Купцу 1 (једну) бланко соло меницу
којом гарантује испуњење свих својих уговорених обавеза, односноуредно извршење уговореног посла и
евентуално плаћање уговорене казне и накнаде штете, при чему ће се меница држати у седишту Купца, све до
испуњења свих уговорних обавеза Снабдевача, која је предмет обезбеђења, након чега се истом враћа.
Истовремено са предајом менице из става 1. Овог члана, Снабдевач се обавезује да Наручиоцу преда копије
картона са депонованим потписима овлашћених лица Снабдевача, и овлашћење за Купца да се меница може
попунити, са овим Уговором као и копију захтева Снабдевача за регистрацију блако соло менице у Регистру
меница и овлашћења Народне Банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Снабдевача.
Члан 8.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици.
Члан 9.
Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за накнаду штете у случају више силе.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије, утврђене
Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај
елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после
закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла
спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних
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органа и оператора п р е н о с н о г система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу
обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о
настанку, врсти и трајању више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више
силе.
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.
Члан 10.
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.
Члан 11.
Све спорове из овог Уговора, уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико то не буде могуће, уговарају
надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће се све измене и допуне овог Уговора вршити у писменој форми уз претходну
сагласност уговорних страна, о чему ће се сачинити Анекс уговора.
Члан 13.
Уговор се закључује на одређено време, и то на период од 12 (дванаест) месеци.
Уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре промене снабдевача, према важећим Правуилима о
промени снабдевача, а која су објављена у „Службеном гласнику РС“.
Члан 14.
Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен у следећим случајевима:
1.
2.
3.
4.
5.

Споразумним раскидом у писаној форми;
Једностраним раскидом било које уговорне стране у случају неиспуњавања обавеза из овог Уговора, као и у
случају неизвршавања обавеза на начин и под условима како је то уговорено;
Утрошком расположивих средстава Купца овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити
Снабдевача;
Једностраним раскидом било које уговорне сране без навођења разлога са отказним роком од 30 (тридесет)
дана;
У другим случајевима предвиђеним Законом или овим Уговором.

У свим случајевима једностраног раскида Уговора, изузев из тачке 4. овог члана, отказни рок је 15 (петнаест) дана
од дана пријема обавештења о једностраном раскиду, а уговорна страна кјоја је скриивила раскид је у обавези да
другој уговорној страни накнади штету коју претрпи у складу са општим правилима одговорности за накнаду
штете.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два)
примерка.
За Снабдевача

За Купца

НАПОМЕНА:
Достављени модел уговора Понуђач (одговорно лице понуђача) мора да попуни, потпише и овери печатом (на
месту предвиђеном за оверу) чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора и сагласан је да се у уговор
унесу и остали елементи из конкурсне документације и прихваћене понуде.
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X.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЕНЕРГЕТИЦИ
ИЗЈАВА

У складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици , под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, изајљујемо да наше предузеће,

(навести назив и седиште)
када буде закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања, у
својству снабдевача односно јавног снабдевача закључити:
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

-

Доказ: Понуђачи су у обавези да попуне, потпишу и овере ову Изјаву, од стране одговорног
лица понуђача, уз коју се доставља изјава на меморандуму понуђача, потписана од стране
одговорног лица понуђача и оверена печатом, којом се понуђач обавезује да ће, уколико му буде
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. Став
5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

1) Уговор којим је уредио балансну одговорност, а којим су обухваћена и места примопредаје
крајњег купца и
2) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен.

Наведене уговоре изабрани понуђач (Снабдевач – Продавац) дужан је доставити најкасније 3
(три) дана пре отпочињања периода снабдевања и исте доставити Наручиоцу (Купцу).

Место и датум:
М.П.
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XI.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
(навести назив понуђача)
Понуђач
у поступку јавне набавке мале вредности добара број 1.1.1/2015 – електрична енергија, испуњава све
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговорајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – приложити тражени доказ уз изјаву;
6) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
7) Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом – приложити тражени доказ уз изјаву.

Напомена:

У случају недомице о томе да ји понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди испуњава
неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе
одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Место и датум:
М.П.

Конкусна документација у поступку јавне набавке мале вредности,
Број набавке 1.1.1/2015: Набавка електричне енергије

Име, презиме и потпис
овлашћеног лица понуђача

Page 28

IX- I ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

(навести назив понуђача)
Подизвођач
у поступку јавне набавке мале вредности добара број 1.1.1/2015 – електрична енергија, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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 и давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач и/или подузвођач испуава неки од услова одређених
документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима
потврђује испуњеност услова.

Место и датум:
М.П.

Конкусна документација у поступку јавне набавке мале вредности,
Број набавке 1.1.1/2015: Набавка електричне енергије

Име, презиме и потпис
овлашћеног лица понуђача
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XII.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Наручилац: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА, Нови Београд, ул. Палмира Тољатија 1
Понуђач:

____
(фирма, седиште, адреса, ПИБ, МБ, текући рачун, телефон, телефакс)

1.
Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене потрошње
наручиоца (Купца).
Ta6ena A)
Електрична енергија за
објекте који се снабдевају са
струјом ниског напона

A)
Ел. енергија
ca
балансирањем
виша тарифа

Једнинчна
цена kWh,
без ПДВ-а

Једнинчна
цена kWh,
са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВом

Једнинчна
цена kWh,
са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВом

E) En. енергија
ca
балансирањем
нижа
тарифа

Табела Б)
Електрична енергија за
објекте који се снабдевају са
струјом широке потрошње

A)
En. енергија
ca
балансирањем
виша тарифа

Једнинчна
цена kWh,
без ПДВ-а

E) En. енергија
ca
балансирањем
нижа тарифа
TapHla

1.1 Понуђачи су у обавези да на основу горе наведених табела искажу збир јединичних цена
(Табела А + Табела Б) у износу од
динара, без ПДВ-а, односно
динара са ПДВ-ом, као и на основу горе наведених табела искажу укупну цену за
количине електричне енергије у износу од
динара,
без
ПДВ-а,
односно
са ПДВ-ом.
2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој (у погледу 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“.
Конкусна документација у поступку јавне набавке мале вредности,
Број набавке 1.1.1/2015: Набавка електричне енергије
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3.
Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (У Периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије, на дидтрибутивном подручју Привредног друштва за дидтрибуцију електричне
енергијеенергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност
Агенције за енергетику Републике Србије и које објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“.
4.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 4 овог обрасца, верификује
понуђач.
5.
Рок и начин плаћања: плаћање у року који не може бити дужи од 45 (четрдесет пет) дана од
дана када Наручилац (Историјски архив Београда) прими фактуру односно рачун. Фактурисање и
напалта испоручене количине електричне енергије врши се по јединичној цени, а према стварно
испорученој количини електричне енергијеза обрачунски период на местима примопредаје током
периода снабдевања. Плаћање се врши уплатом на бавкарски рачун изабраног понуђача (Снабдевача –
Продавца), по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који
се плаћа. Изабрани понуђач (Снабдевач – Продавац) је дужан да фактуре за плаћање достави
Наручиоцу у месецу за предходни месец и плаћање изврши у року доспелости назначеном у рачуну
који се плаћа. Авансно плаћање није дозвољено. Услови плаћања морају важити и бити исти за све
испоруке електричне енергије.
који се води код

Уплату извршити на текући рачун бр.
банке

Место и датум:
М.П.

Име, презиме и потпис
овлашћеног лица понуђача

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да прихвата његове елементе.

Конкусна документација у поступку јавне набавке мале вредности,
Број набавке 1.1.1/2015: Набавка електричне енергије
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XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку јавне
набавке имао следеће трошкове
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.
•
Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013)
обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО

Место и датум:
М.П.

Конкусна документација у поступку јавне набавке мале вредности,
Број набавке 1.1.1/2015: Набавка електричне енергије

Име, презиме и потпис
овлашћеног лица понуђача
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XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона,
(Назив понуђача)
даје:

,

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке број 1.1.1/2015 –електрична енергија, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
М.П.

Конкусна документација у поступку јавне набавке мале вредности,
Број набавке 1.1.1/2015: Набавка електричне енергије

Име, презиме и потпис
овлашћеног лица понуђача
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XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Обавезујем се да ћу истовремено са потписивањем додељеног уговора о јавној набавци,
положити средства финансијског обезбеђења предвиђена уговором.
Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте средстава финансијског
обезбеђења, Наручиоцу предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача,
овлашћење за Наручиоца, да уговорена средства динансијског обезбеђења може попунити у складу са
закљученим уговором о јавној набавци, као и копију захтева за регистрацију меница, овереног од моје
пословне банке.

Место и датум:
М.П.

Конкусна документација у поступку јавне набавке мале вредности,
Број набавке 1.1.1/2015: Набавка електричне енергије

Име, презиме и потпис
овлашћеног лица понуђача
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XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА И У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе које произилазе из

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем
да самималац права интелектуалне својине и да сносим накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

_______________________________________________
Место и датум:
М.П.

Конкусна документација у поступку јавне набавке мале вредности,
Број набавке 1.1.1/2015: Набавка електричне енергије

Име, презиме и потпис
овлашћеног лица понуђача
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