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На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. 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 мале вредности ЈН 7/16 број I-01-938 од 24.11.2016.
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈН 7/16 број
I-01-938/2 од 24.11.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности услуга –
Енергетске услуге - испорука електричне енергије
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I
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вредности, број ЈН 7/16, је набавка услуге испоруке
електричне енергије за потпуно снабдевање.
Назив и ознака из Општег речника јавних набавки - 09310000 Електрична енергија.
2. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама
3. 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“
4. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуде имају исту понуђену цену као најповољнија ће се бирати
она понуда која има дужи рок плаћања
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II
ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА,
КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина услуга
Предмет ове јавне набавке је услуга испоруке електричне енергије. Количина
електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца
(Наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.
Снабдевач (изабрани Понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје Купцу
(Наручиоцу).

2. Врста продаје
Стална и гарантована.

3. Техничке карактеристике
У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (Сл.
Гласник РС, број 120/12 и 120/14).

4. Квалитет услуга
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу је Законом о
енергетици (''Сл. гласник РС'' бр. 145/2014), Одлуком о усвајању правила о раду
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014),
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) и другим позитивним прописима који
регулишу ову област.

5. Капацитет испоруке
Процењене потребне количине електричне енергије за 2017. годину дате у Табели 1.
на страни 5 од 30 су оквирне те Наручилац напомиње да је могуће да ће доћи до
одређених одступања.

6. Период испоруке
Период испоруке електричне енергије је од 01.01.2017. до 31.12.2017. године у
периоду од 00:00 до 24:00 часа.

7. Место испоруке
Место испоруке је мерно место - Ректорат Универзитета у Крагујевцу, улица Јована
Цвијића б.б. 34 000 Крагујевац.
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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 достављен уговор у предметном поступку јавне набавке,
поступити у складу са чланом 188. Закона о енергетици, односно да ће по
потписивању уговора закључити:
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат
крајњег купца (наручиоца) прикључен
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје
крајњег купца (наручиоца).

ТАБЕЛА 1

Мерно место

Ректорат
Универзитета у
Крагујевцу,
Јована Цвијића
б.б.

Процењена количина у току
важења уговора: 12 месеци
(јединица мере kWh)
Потрошња у
Потрошња у
вишој тарифи
нижој тарифи
(ВТ)
(НТ)

39948 kWh

9580 kWh

Укупно
ВТ+НТ

49528 kWh

Одобрена снага (kW): 27
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III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНОВА 75. и
76. ЗАКОНА
1.1 Право учешћа у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.
Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1);
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 (члан 75. став 1. тачка 2);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (члан 75. став 1. тачка 4);
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
(члан 75. став 1. тачка 5) – Лиценца за трговину електричном енергијом
на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику РС и
Потврда Агенције да је та лиценца важећа
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(члан 75. став 2)
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатни услов за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона,
и то:
- Да је активни учесник на тржишту електричне енергије, тј. да је у било ком
периоду из претходне две године од дана објављивања позива за подношење
понуда обавио минимално једну трансакцију – Доказ: Потврда/Уверење
Оператора преносног система
а) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
б)Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни
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понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
5. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4), понуђач
доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 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.
Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5), понуђач доказује достављањем
Лиценце за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије
издате од Агенције за енергетику РС и Потврда Агенције да је та лиценца важећа, у
виду неоверене фотокопије.
Испуњеност услова из члана 75. став 2, понуђач доказује достављањем Изјаве о
поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона која је саставни део конкурсне
документације. 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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V на страни 10 од
30), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност додатног услова Понуђач доказује достављањем потврде/уверења
Оператора преносног система.
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.
Уколико се понуђач налази у Регистру понуђача није дужан да доставља на увид
доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњености 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.
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IV
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ТАЧКЕ 1), 2) и 4) ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________у поступку јавне набавке
мале вредности услуга – Енергетске услуге - испорука електричне енергије, ЈН 7/16
испуњава услове из чл. 75. тачке 1), 2) и 4), односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач 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 или давања мита, кривично
дело преваре;
3) 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);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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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V
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________у
поступку
јавне
набавке мале вредности услуга – Енергетске услуге - испорука електричне енергије, ЈН
7/16 испуњава услове из чл. 75. тачке 1), 2) и 4), 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 или давања мита, кривично дело преваре;
3) 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);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI
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 _________________________ у поступку јавне набавке мале вредности
услуга – Енергетске услуге - испорука електричне енергије, ЈН 7/16, поштовао је
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.

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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VII
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 БИТИ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б.,
34000 Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности услуга
– Енергетске услуге - испорука електричне енергије, ЈН 7/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки. С обзиром на измене конкурсне документације
рок се продужава.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
05.12.2016. године до 12,00 сати
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуда мора бити сачињена у писаном облику, искључиво на прописаном обрасцу,
на српском језику, исписана ћириличним писмом, јасна и недвосмислена, читко
откуцана или исписана штампаним словима, потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом понуђача.
Тражене изјаве и обрасци морају бити сачињени у писаном облику, искључиво
на прописаном обрасцу, на српском језику, исписани ћириличним писмом,
јасни и недвосмислени, читко откуцани или исписани штампаним словима,
потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом понуђача.
Понуде ће се отварати последњег дана рока за подношење понуда, након истека
рока за подношење понуда, односно 05.12.2016. године до 12,30 сати у
просторијама Наручиоца: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000
Крагујевац, канцеларија 113.
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Отварање понуда је јавно и могу присуствовати овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији Наручиоца предају
писано овлашћење
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у
Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац, са назнаком: „Измена
понуде за јавну набавку мале вредности услуга – Енергетске услуге - испорука
електричне енергије, ЈН 7/16 - НЕ ОТВАРАТИ ” или „Допуна понуде за јавну
набавку мале вредности услуга – Енергетске услуге - испорука електричне
енергије, ЈН 7/16 - НЕ ОТВАРАТИ ” или „Опозив понуде за јавну набавку мале
вредности услуга – Енергетске услуге - испорука електричне енергије, ЈН 7/16 НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку мале
вредности услуга – Енергетске услуге - испорука електричне енергије, ЈН 7/16 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.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (образац VIII ), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(образац VIII), 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.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 7/16

Страна
13/ 30

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 III 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.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6) 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, РОК ВАЖЕЊА
ПОНУДЕ
Рок плаћања је у складу са динамиком преноса новчаних средстава за материјалне
трошкове Универзитета у Крагујевцу од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева
аванс.
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Рок испоруке мора да одговара условима одређеним уговором. Испорука мора да
буде стална и гарантована. Место испоруке је мерно место Ректората Универзитета
у Крагујевцу, улица Јована Цвијића б.б., 34 000 Крагујевац.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да приликом
закључења уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење
посла са клаузулом неопозива и безусловна, платива на први позив без приговора у
износу од 10% без ПДВ-а процењене вредности услуге на годишњем нивоу.
Истовремено, предајом менице Понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије
картона са депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћење за
Наручиоца да меницу може попунити у складу са уговором, и копију захтева за
регистрацију те бланко менице у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од
стране пословне банке Понуђача.
Наручилац ће уновчити меницу у случају да Понуђач не буде извршавао обавезе из
предметне набавке, као и испуњење уговорних обавеза у роковима и на начин
предвиђен уговором.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, електронским путем на е-маил: irena@kg.ac.rs, путем
факса на број 034/370-168 или у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца,:
Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б.,34000 Крагујевац, тражити од
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 7/16 „
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Понуђач може писаним путем указати Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке
и неправилности у конкурсној документацији.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
14.

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац
изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).
15. 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.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
на e-mail: irena@kg.ac.rs, факсом на број 034/370-168 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 објављивањем обавештења о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки и сајту Наручиоца, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне
недостатке а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права не задржава
даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана
150. Закона.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 дана од дана 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 понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права у складу са чланом 151. Закона садржи:
1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
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2) Назив и адреса Наручиоца;
3) Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
4) Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) Чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) Потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона;
7) Потпис подносиоца.
Уколико поднети захтев не садржи све наведене обавезне елементе Наручилац ће
такав захтев одбацити закључком.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06 , шифра плаћања: 153, позив
на број 7-16, сврха уплате: ЗЗП; Универзитет у Крагујевцу; ЈН 7/16 , корисник: буџет
Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора, одлуку о обустави
поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до
доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка такса такође износи
60.000,00 динара.
Детаљно упутство о уплати таксе и попуњавања уплатнице доступно је на интернет
страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
www.kjn.gov.rs
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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VIII
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. __________________ од ____________________ за јавну набавку мале
вредности услуга – Енергетске услуге - испорука електричне енергије, ЈН 7/16
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
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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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
- Енергетске услуге - испорука електричне енергије –
Јединична цена без ПДВ-а по kWh у __________________________ динара
вишој тарифи
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Укупна цена без ПДВ-а за 39948 kWh у __________________________динара
вишој тарифи
Јединична цена без ПДВ-а по kWh у ________________________ динара
нижој тарифи
Укупна цена без ПДВ-а за 9580 kWh у _____________________________динара
нижој тарифи
Укупна цена за пројектовану оквирну ___________________________динара
количину активне електричне енергије
за период од годину дана без ПВД-а по
kWh (49528 kWh) (ВТ+НТ)
Стопа __________% односно
ПДВ
__________________________ динара
Укупна цена за пројектовану оквирну
количину активне електричне енергије __________________________ динара
за период од годину дана са ПВД-ом по
kWh (49528 kWh) (ВТ+НТ)
Начин и рок плаћања: Рок плаћања________________

Рок плаћања је у складу са динамиком преноса новчаних средстава за материјалне
трошкове Универзитета у Крагујевцу од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Рок важења понуде _________ дана од дана отварања понуде (не може бити краћи од 30 дана).

Испорука: Стална, свакодневна од 00-24 за све време важења Уговора.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
пону
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IX
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о потпуном снабдевању електричном енергијом
Закључен дана __________ године у Крагујевцу између
1.

Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Јована Цвијића бб, Матични број:
07150393 ПИБ: 101319321 кога заступа Ректор проф. др Небојша Арсенијевић (у
даљем тексту: Наручилац услуге), с једне стране

2. ____________________________, Матични број: _________________________ ПИБ:
___________________ из __________________ кога заступа ____________________
(у даљем тексту: Извршилац услуге), с друге стране
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:
а) __________________________________________________________________
б) ___________________________________________________________________
в)____________________________________________________________________
(ако
понуђач
учествује
у
групи
понуђача
прецртати
"са
подизвођачима/подизвршиоцима", ако наступа са подизвођачима прецртати "са
понуђачима из групе понуђача" и попунити податке. Напомена: Попунити само у
случају да понуђач наступа са подизвођачем или у групи понуђача, у супротном,
прецртати).
Заједнички назив за учеснике у овом Уговору је: Уговорне стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора су енергетске услуге, односно испорука електричне
енергије за потребе објекта Ректората Универзитета у Крагујевцу, по спроведеном
поступку јавне набавке мале вредности услуга - Енергетске услуге - испорука
електричне енергије, редни број јавне набавке 7/16 и спецификацији предмета јавне
набавке која је саставни део Конкурсне документације Наручиоца услуге, а у свему
према понуди број: ____________ од _______________ године и Одлуци о додели
уговора број ______________ од ______________ године, које су саставни део Уговора.
Извршилац услуге се обавезује да у периоду од годину дана, испоручи, а
Наручилац преузме и плати електричну енергију која је предмет овог Уговора, по
јединственим ценама, које су фиксне, из усвојене понуде Понуђача, број
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______________ од ______________ године.

Члан 2.
Уговорне стране ће испоруку и преузимање, односно плаћање електричне
енергије извршити према:
-Врсти продаје која обухвата потпуно снабдевање електричном енергијом са
балансном одговорношћу;
-Периоду испоруке, односно у периоду од годину дана, од 00:00 до 24:00 сваког дана;
-Количини енергије која обухвата стварно испоручену количину електричне енергије
за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања;
-Месту примопредаје, односно мерном месту Ректората Универзитета у Крагујевцу
које је прикључено на дистрибутивни систем.
Члан 3.
Понуђач је дужан да даном потписивања овог Уговора поступи у складу са
чланом 141. став 5. Закона о енергетици („Сл. Гласник РС“, број 57/11, 80/11-исправка,
93/12, 124/12), односно да закључи и Наручиоцу достави:
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручје Наручиоца
- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје
Наручиоца.
Копије наведених уговора, Понуђач је дужан да достави Наручиоцу пре почетка
испоруке електричне енергије.
Члан 4.
Понуђач сноси све ризике у вези са преносом и испоруком електричне енергије
до места примопредаје Наручиоца.
Под местима примопредаје подразумевају се сва мерна места Наручиоца
прикључена на дистрибутивни систем.
Понуђач сноси све припадајуће и зависне трошкове у вези са припремом
програма, преносом и испоруком електричне енергије до места примопредаје
Наручиоца.
Под програмом из става 3. овог члана подразумевају се све радње неопходне да
би уговорна страна извршила своју обавезу у вези са продајом електричне енергије.

Члан 5.
Извршилац услуге се обавезује да ће се придржавати цене предметне набавке
дате у Понуди бр. ______________ од ________________, која је саставни део овог
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Уговора што укупно износи ________________________ динара без ПДВ-а, односно
укупно _______________ динара са ПДВ-ом, за оквирне количине дате у конкурсној
документацији, с тим да на годишњем нивоу укупна цена за извршене услуге не може
прећи износ процењене вредности за Енергетске услуге - испорука електричне
енергије, који је предвиђен у Финансијском плану и Плану набавки Наручиоца за 2016.
годину.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу
са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос
електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије и акцизу за утрошену електричну енергију. Наведене трошкове понуђач ће, у
оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских
величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему
за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију
електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије објављеног у Службеном гласнику Републике
Србије, односно у складу са методологијом за одређивање цена објављених у
Службеном гласнику Републике Србије.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 6.
Понуђач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на местима
примопредаје извршити очитавање количине остварене потрошње електричне
енергије за претходни месец, о чему ће сачинити записник.
Записник о оствареној потрошњи, Понуђач је дужан да достави уз рачун
(фактуру) за плаћање.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине испоручене енергије,
као валидан податак користиће се податак оператора система и чиниће саставни део
рачуна.
Члан 7.
На основу документа о очитавању утрошка, Понуђач издаје Наручиоцу рачун за
испоручену електричну енергију.
Понуђач у рачуну, који мора бити подобан за плаћање према прописима
Републике Србије, посебно исказује цену електричне енергије, обрачунски период,
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације из члана 144.
Закона о енергетици.
Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Понуђача, по
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Понуђачу изврши плаћање у складу са динамиком
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преноса новчаних средстава за материјалне трошкове Универзитета у Крагујевцу од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Члан 9.
Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање електричном
енергијом, у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици („Сл. Гласник РС“, број
145/2014).
Члан 10.
Понуђач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца
са овлашћењем за њено попуњавање у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВа, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће
трајати 10 дана дуже од истека рока важности уговора.
Понуђач се обавезује да приликом прве испоруке електричне енергије достави
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу без жираната у корист
Наручиоца са овлашћењем за њено попуњавање у висини од 10% од вредности
уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име отклањања
грешака у гарантном року, која ће трајати 5 дана дуже од истека гарантног рока.
Члан 11.
Понуђач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу
са уговором.
Уколико Понуђач не изврши обавезу према одредбама овог уговора, Наручилац
ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Понуђача на име
доброг извршења посла.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се за све што није регулисано овим Уговором
имају применити одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да ће међусобне неспоразуме до којих би могло
доћи у примени овог Уговора, решавати споразумно.
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У случају спора по овом Уговору, Уговорне стране уговарају надлежност
стварно надлежног суда у Крагујевцу.
Члан 14.
Уговор се склапа на период од годину дана, а ступа на снагу даном завршетка
законске процедуре промене снабдевача (очитавања стања на бројилу).
Наручилац и Понуђач су дужни да након закључења уговора именују лица која
ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за
извршење овог уговора.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2)
задржава свака од уговорних страна.

У Крагујевцу, дана _____________ године

ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ
_______________________

ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
__________________________
Проф. др Небојша Арсенијевић, ректор
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X
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________,
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.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI
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 мале вредности услуга – Енергетске услуге - испорука
електричне енергије, ЈН 7/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Образац - Изјава Понуђача да ће предати средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Енергетске услуге испорука електричне енергије, 7/16
Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач
__________________________ приликом закључења уговора по спроведеном поступку
јавне набавке мале вредности услуга - Енергетске услуге - испорука електричне
енергије, 7/16, предати Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла у виду бланко сопствене менице са овлашћењем, копијом картона са
депонованим потписима овлашћеног лица понуђача и копијом захтева/потврде за
регистрацију наведене менице.
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз уговор ако
Понуђач у току извршења уговора не поштује обавезе које је прихватио потписивањем
истог.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање евентуалних
спорова.
Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом средства обезбеђења, предати
копију картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и доказ о
регистрацији менице.
Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих
уговорних обавеза.

М.П. ___________________________________
Потпис овлашћеног лица
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