Наручилац: Основна школа „Скадарлија“
Адреса: Београд, Француска 26
Дел. бр. 18-1-6/15
Датум: 18.2.2015.

ОСНОВНА ШКОЛА „СКАДАРЛИЈА“
У БЕОГРАДУ, ФРАНЦУСКА 26

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012,
14/2015), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС” бр.
29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 1/2015 бр.
18-1-2/15 од 11.2.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку
мале вредности за набавку електричну енергију број 18-1-3/15 од 11.2.2015. године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
БРОЈ 1/2015

Београд, фебруар 2015.
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

Назив одељка

Страна

1.

Општи подаци о јавној набавци

3

2.

Подаци о предмету јавне набавке

3

3.

3

5.

Врста, техничка документација – прегледи, спецификација, количина и опис добара, квалитет, динамика
испоруке, евентуалне додатне услуге
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду

6.

Образац понуде

22

7.

Модел уговора

29

8.

Образац изјаве о заштити

37

9.

Образац изјаве о независној понуди

38

10.

Образац трошкова припреме понуде

39

11.

Образац изјаве о финансијском обезбеђењу

40

12.

Образац Меничног писма – овлашћења

41

13.

Потврда о пријему понуде

42

4.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Основна школа „Скадарлија“,
Адреса: Француска 26, Београд
Матични број: 07002904
Шифра делатности: 85.20
ПИБ: 100118898
Текући рачун: 840-1642660-39
Интернет страница : www.osskadarlija.edu.rs
1.2 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
На основу чл. 39. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015у даљем тексту: ЗЈН), и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.
29/2013, 104/2013), припремљена је конкурсна документација за предметни поступак јавне
набавке мале вредности под бројем 1/2015.
1.3 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА И ПРОПИСА
Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке. Поступак јавне набавке води се на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке
бр. 18-1-2/15 од 11.2.2015.
Циљ поступка је закључење уговора о јавној набавци. Позив за подношење понуда и конкурсна
документација објављени су дана 18.2.2015. на:
1. Порталу Управе за јавне набавке: http://portal.ujn.gov.rs/
2. Интернет страници наручиоца: www.osskadarlija.edu.rs
1.4 КОНТАКТ
Е-пошта: skadarlija.os@open.telekom.rs
Контакт: факс 011/7246-244
Контакт особа: Оливера Филиповић, секретар школе, радно време од 7,30 – 15,30 h.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке су добра, електрична енергија.
Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија – 09310000.
2.2 ПАРТИЈЕ: јавна набавка бр. 1/2015 није обликована по партијама.
2.3 ОКВИРНИ СПОРАЗУМ: поступак јавне набавке се не спроводи ради закључења оквирног
споразума.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕГЛЕДИ, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ,
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
3.1 ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА
Електрична енергија – стална и гарантована (уговор о потпуном снабдевању).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца
на месту примопредаје током претходног периода снабдевања.
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Испорука електричне енергије вршиће се на мерном месту Наручиоца прикљученом на
дистрибутивни систем у категорији ниски напон.
Количина електричне енергије – оквирно око 130.000 kWh - оквирна процена извршена
на основу потрошње електричне енергије у 2014. години.
Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период 01.02.2014.
године до 31.1.2015. године (Табела бр. 2).
Снабдевач је балансно потпуно (100%) одговоран за место примопредаје наручиоцу.
Понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом
и испоруком електричне енергије до места испоруке.
3.2 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРЕГЛЕДИ
Прилози:
1. Табела бр.1 – Преглед мерног места - бројила са ЕД ознакама, категоријама потрошње и одобреном снагом:
Мерно место

ЕД број/
број места
мерења
97285620/

Основна шк.
«Скадарлија»
Београд,
4011247020
Француска
бр. 26

Број бројила

Категорија
потрошње

Категорија
потрошње

Одобрена
снага

4367
Активно
једно
бројило двотарифно

Ниски напон
301
Активна
енергија виша тарифа

Ниски напон
301
Активна
52,80 kW
енергија нижа тарифа

2. Tабела бр. 2 – Потрошња електричне енергије за мерно место у оквиру
наручиоца у периоду фебруар 2014 – јануар 2015. године
Месец/год. Активна енергија – ВТ kWh
Фебруар
8960
2014.
Март
9.400
Април
7.260
Мај
7.560
Јун
5.540
Јул
6.160
Август
4.960
Септембар
8.580
Октобар
9.160
Новембар
9.680
Децембар
10.940
Јануар
8.620
2015.
Укупно у
2014/2015.
96.820
години

Активна енергија – НТ kWh
2140

Укупна потрошња - kWh

Одобрена
снага

11.100

52,80 kW

2.280
1.940
2.020
1.360
1.400
1.280
1.800
2.060
2.100
2.460
2.340

11.680
9.200
9.580
6.900
7.560
6.240
10.380
11.220
11.780
13.400
10.960

52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW

23.180

120.000
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3. Tабела бр. 3 – Планирана потрошња електричне енергије за мерно место
у оквиру наручиоца у периоду од годину дана од дана закључења уговора:
Ниски
напон
Мерно
место
ЕД број
97285620

Активна енергија – ВТ kWh

Активна енергија – НТ kWh

104.500 kWh

25.500 kWh

Укупна потрошња - kWh

130.000 kWh

Одобрена
снага

52,80 kW

3.3 ВРСТА ПРОДАЈЕ : Континуирана, стална и гарантована.
3.4 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС''
бр. 120/2012), а по Табели бр. 1 – Преглед мерног места прикљученог на дистрибутивни
систем.
3.5 КВАЛИТЕТ ДОБРА
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са: Правилима о раду
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл.
гласник РС'' бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима
испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013).
3. 6 ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ
12 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о потпуном снабдевању – од 00:00 h
до 24:00 h.
3.7. МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБРА
Мерно место купца (наручиоца) прикључено на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону, а по Табели бр. 1.
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 188. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора
закључити и доставити наручиоцу:
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.
3.8. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
У складу са одредбама докумената из тачке 3.4 овог поглавља конкурсне документације.
3.9. РЕКЛАМАЦИЈА
У случају утврђених недостатака у кавлитету и обиму испруке 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 дана, од дана пријема приговора одлучи о истом.
5/42

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператера преносног
система.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75.
став 1. ЗЈН и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати:
1)Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
2)Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
3)Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда.
4)Услов: 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.
5)Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој
страни понуђач има седиште.
6) Обавезан услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН: Да је поштовао 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.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као
понуђач, доказује достављањем: писане изјаве о испуњавању обавезних услова дате под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, лиценце за трговину електричном
енергијом на тржишту електричне енергије издату од стране Агенције за енергетику и
потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа.
Наручилац може да затражи подношење следећих доказа :
1)Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из регистра
надлежног Привредног суда;
2)Извода из казнене евиденције и уверења надлежног Основног и Вишег суда и
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према седишту
домаћег правног лица, односно седишту представништва или огранка страног правног
лица), Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (Напомене: Докази не могу бити
старији од два месеца пре отварања понуда. Ако је више законских заступника за сваког
заступника се доставља уверење из казнене евиденције.);
3)Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
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делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности (Напомене: Докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење понуда. Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме
имати на снази ниједну меру забране обављања делатности - ни ону која је предмет јавне
набавке, нити било коју другу делатност.);
4)Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода (Напомена: Докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда.).
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као
понуђач, доказује достављањем: писане изјаве о испуњавању обавезних услова дате под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, лиценце за трговину електричном
енергијом на тржишту електричне енергије издату од стране Агенције за енергетику и
Потврде Агенције да је та лиценца још увек важећа.
Наручилац може да затражи подношење следећих доказа :
1)Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извода из одговарајућег
регистра;
2)Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (Напомена: Доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда.);
3)Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је
као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности (Напомене: Доказ
мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. Понуђач у време
објављивања позива за подношење понуда не сме имати на снази ниједну меру забране
обављања делатности - ни ону која је предмет јавне набавке, нити било коју другу
делатност.);
4)Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода (Напомена: Докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда.).

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као
понуђач, доказује достављањем: писане изјаве о испуњавању обавезних услова дате под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, лиценце за трговину електричном
енергијом на тржишту електричне енергије издату од стране Агенције за енергетику и
Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа.
Наручилац може да затражи подношење следећих доказа :
1)Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.);
2)Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова (Напомене: Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда. Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати на
снази ниједну меру забране обављања послова - ни оног који је предмет јавне набавке,
нити било којег другог.);
3)Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода (Напомена: Докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда.).
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ
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 – а под неопходним пословним
капацитетом сматра се:
да понуђач мора бити активни учесник на тржишту електричне енергије, односно
да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију.
Доказ: Писана изјава да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије,
односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију.
Наручилац може да затражи подношење доказа: Потврда Оператера преносног система.
4.3 ФОРМА У КОЈОЈ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ИЗЈАВЕ, ДОКАЗИ
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Према Правилнику о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз
пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“ бр. 75/2013), лица која су
уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом доказивања испуњености
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1.
тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама достављају наведне доказе. Наручилац ће на
интеренет страници Агенције за приврeдне регистре да провери да ли је лице које
подноси понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач је дужан да у својој понуди
наведе да се налази у регистру понуђача, односно да наведе интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, доказ је копија електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, односно, за писани документ, неоверена копија писане потврде о упису у
регистар понуђача. 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.
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4.4 УСЛОВИ које мора да испуни подизвођач у складу са чл. 80. ЗЈН
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди
достави доказе о испуњености услова који су наведени у тачки 1. овог Одељка (услови 1,
2, 3, 4 и 5 – за тачку 5. за део набавке који ће извршити преко подизвођача).
4.5 УСЛОВИ које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, према чл. 81. ЗЈН
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у тачки 1.
овог Одељка (услови 1, 2, 3,4 - за тачку 5. услов је дужан да испуни понуђач коме је
поверено извршење дела набавке за који се захтева испуњеност тог услова), односно да
достави доказе о испуњености услова, док остале услове испуњавају заједно.
4.5 ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА У ПОНУДИ, У ЦИЉУ ИСПУЊАВАЊА
ТРАЖЕНИХ УСЛОВА, ПРЕЦИЗИРАНИ СУ У ОДЕЉКУ 5.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа. Довољно је да у оквиру понуде приложи изјаву о јавној
доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних
органа. У случају да је понуђач уписан у Регистар понуђача у Агенцији за привредне
регистре сходно члану 78. Закона о јавним набавкама, исти је у обавези да у оквиру
понуде приложи ИЗЈАВУ у којој ће навести да је уписан у Регистар понуђача као и
да су подаци о томе јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне
регистре. Комисија ће у Записнику са отварања понуда констатовати да је понуђач
уместо доказа доставио предметну изјаву.
Понуђач који није уписан у Регистар понуђача, доставља ИЗЈАВУ у којој ће навести да није уписан у Регистар понуђача.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинале или оверене копије свих
или појединих докумената којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку
јавне набавке. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од
пет дана, не достави на увид оригинале или оверене копије тражених доказа, Наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1 ПРАВО НА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове
из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН, како је наведено у Одељку 4. „Услови за учешће и упутство за
доказивање испуњености услова за учешће“ у овој конкурсној документацији.
Понуђач, у оквиру понуде, доставља и друга документа и обрасце, тражене конкурсном документацијом.

5.2 ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ
Понуде се припремају и подносе у складу са ЗЈН, позивом за подношење понуде и конкурсном
документацијом.
Понуда мора у свему да одговара захтевима из конкурсне документације.

5.3 ЈЕЗИК
Понуда мора бити састављена на српском језику.
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5.4 ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

ПОНУДА - понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом и
захтеваним условима Наручиоца. Понуђач у оквиру понуде доставља следеће:
1.1 ДОКАЗ - ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из члана 75. ст.
1. ЗЈН, који су наведени у Одељку 4, тачка 1. (услови 1, 2, 3, 4), и ст. 2.
ДОКАЗ – ЛИЦЕНЦА за трговину електричном енергијом на тржишту електричне
енергије издату од стране Агенције за енергетику, и
ПОТВРДА Агенције да је та лиценца важећа,
1.2 ДОКАЗ - ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА из члана 76. ст. 2.
ЗЈН (Одељак 4. тачка 4.2).
2. ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА ДА ЛИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА,
3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (дат на странама од 22. до 28) уредно попуњен, оверен печатом
и потписан од стране овлашћеног лица на посебно предвиђеним местима.
4.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ – У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ (дат на страни 28) уредно попуњен,
оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту.
5.МОДЕЛ УГОВОРА (дат на странама од 29. до 35) уредно попуњен у складу са понудом, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно предвиђеном
месту.
6.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА И ПРОПИСА, у складу са чл.
75. ст. 2. ЗЈН (на страни 37) уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту.
7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (дат на страни 38) уредно попуњен,
оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно предвиђеним месту.
8. 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 188. Закона о енергетици, одмах
по потписивању уговора 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.
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – није обавезан (на страни 39).
10.СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (доставља се
искључиво у случају подношења заједничке понуде, а садржај споразума детаљније је
прецизиран у тачки 5.19 овог Одељка).
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ (на страни 40)
12.БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ (СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ И
КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА), УКОЛИКО
ЊЕГОВА ПОНУДА БУДЕ НАЈПОВОЉНИЈА, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности понуде са ПДВ-ом, у
року од 10 дана по потписивању уговора. Меница мора имати рок доспећа 30 дана дужи
од дана испуњења свих уговорних обавеза. Бланко сопствену меницу и менично
овлашћење потребно је доставити у оригиналу, а картон депонованих потписа (оверен
код матичне банке понуђача) потребно је доставити у неовереној копији. Меница мора
да буде регистрована код Народне банке Србије, а захтев понуђача за регистрацију
менице поднет код матичне банке (исте банке код које је оверен картон депонованих
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потписа), а као доказ понуђач мора доставити копију овереног (код матичне банке
понуђача) ЗАХТЕВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕНИЦЕ.
Напомене:
- изабрани понуђач је у обавези да достави меницу, која је само потписана и оверена
печатом, а менично овлашћење на обрасцу који је дат у Одељку 12.
- наручилац је овлашћен да уновчи предметно средство финансијског обезбеђења у
случају да понуђач не изврши уговорене обавезе или их не изврши у потпуности, у
складу са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде,
- наведено средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла биће враћено
Снабдевачу (изабраном понуђачу) на основу његовог писаног захтева, а након истека
уговора и доброг извршења посла.
Напомене:
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Одељак 10) не представља обавезну
садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави предметни
Образац (дат на страни 39) уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту.
У случају да понуду доставља група понуђача потребно је да члан групе понуђача који је
одређен за носиоца посла (а који је наведен у достављеном Споразуму о заједничком
извршењу јавне набавке), у име групе понуђача, уредно попуни (заокружи), печатира и
потпише у по једном примерку Обрасце наведене под тачкама 2, 5, 6. и 7. (наведено се
примењује и у случају доставе Обрасца трошкова припреме понуде) и Модел уговора.
5.5. ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015), позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.
Понуђач доставља понуду у писаном облику.
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.
Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.
Понуђач је у обавези да достави понуду за обе позиције, виша и нижа тарифа (у супротном понуда ће бити одбијена).
Понуђач је у обавези да податке у датим обрасцима, Моделу уговора и осталој документацији откуца писаћом машином или штампачем или да исте испише неизбрисивим мастилом - хемијском оловком, фломастером или сл (у супротном понуда ће бити одбијена).
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
оверава печатом на посебно предвиђеним местима.
Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све
услове из конкурсне документације.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца и Модела уговора из
конкурсне документације и исправљене коректором или писаћом машином или
штампачем или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног
лица.
Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани траком - јемствеником у целину
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и запечаћени или залепљени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат или налепница. У том случају пожељно је да понуђач достави бланко сопствену
меницу у провидној ПВЦ фасцикли (напомена: у ПВЦ фасцикли доставити искључиво
меницу), како не би дошло до физичког оштећења исте, под условом да страну са које је
меница уложена у ПВЦ фасциклу затвори на било који начин (залепи, захефта или сл.) и
да затим ПВЦ фасциклу повеже траком - јемствеником са осталом документацијом из
понуде.
5.6 НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти (или кутији), затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,
непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Основна школа »Скадарлија«, 11000
Београд, Француска 26, са назнаком:
ПОНУДА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ( бр. 1/2015) – НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте (или кутије) обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за
контакт и број телефона за контакт. У случају да понуду доставља група понуђача, на
полеђини коверте (или кутије) обавезно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресе, особе за контакт и бројеве телефона за контакт свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуда ће се сматрати благовременом ако Наручилац исту прими преко секретара
до 26.2.2015. године до 11,00 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након
истека рока за подношење понуда.
Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку ће, по окончању поступка отварања
понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Наручилац неће сносити одговорност за достављање понуде на погрешно место или
превремено отварање исте уколико коверта (или кутија) не буде обележена на напред
наведен начин.
Приликом пријема понуде Наручилац ће назначити на коверти (или кутији), у којој се
понуда налази, датум и време њеног пријема и заводни број. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.
5.7 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
26.2.2015. године у 13,15 часова, на адреси Наручиоца: Основна школа »Скадарлија«, 11000 Београд, Француска 26.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и
оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.
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5.8 ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или
обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде,
непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Основна школа »Скадарлија«, 11000
Београд, Француска 26, са назнаком:
ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (ЈНМВ 1/2015) – НЕ
ОТВАРАТИ
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење
понуда.
5.9 ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуда.
Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен
чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Питања је потребно доставити непосредно или путем поште на адресу Наручиоца:
Основна школа »Скадарлија«, 11000 Београд, Француска 26
са назнаком:
ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – НЕ ОТВАРАТИ
а иста је могуће доставити и факсом на број 011/ 7246-244.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
5.10

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може било на
сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог
лица да измени или да допуни конкурсну документацију.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема благовременог захтева (питања) послати одговор заинтересованом лицу у писаном облику, а истовремено ће ту информацију
објавити на Порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници
www.osskadarlija.edu.rs.
Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама,
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за
подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.
У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и
понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и
продуженом крајњем року за подношење понуда.
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5.11 ЦЕНА
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе цене по јединици мере и збирно, укупну и
збирну цену за процењене количине (све без ПДВ-а и са ПДВ-ом).
Валута понуде је динар (РСД).
У понуђене цене понуђач мора укључити све зависне трошкове.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици.
Обавеза понуђача је да искаже јединичну цену kWh електричне енергије активна енергија ВТ, јединичну цену kWh електричне енергије активна енергија НТ,са и без ПДВ-а.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.
Понуђене цене по јединици мере се не могу повећавати до окончања извршења уговора.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која
значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење (у року који не може бити дужи од 5 календарских дана
рачунајући од дана пријема захтева) свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.
5.12 МЕСТО ИСПОРУКЕ
Испорука предметних добара вршиће се на паритету мерно место прикључено на
дистрибутивни систем у категорији ниски напон, у свему према Табели бр. 1. конкурсне
документације.
5.13 ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ
Период испоруке: континуирано 12 месеци од дана наведеног у уговору о потпуном
снабдевању – од 00:00 сати до 24:00 сата.
5.14 ДOДАТНИ ЗАХТЕВ
Понуђач је дужан да уз понуду, достави ИЗЈАВУ на свом меморандуму, потписану од
стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико
му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са
чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора
закључити:
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен;
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
5.15 НАЧИН ПЛАЋАЊА
Наручилац ће вршити плаћање добављачу (изабраном понуђачу) у року од 15 до 45
календарских дана рачунајући од дана када је Наручилац (Купац) примио рачун за сваку
претходну месечну испоруку. Начин плаћања је одређен од стране Наручиоца, а у
случају измене истог од стране понуђача понуда ће бити одбијена.
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Под даном пријема рачуна подразумева се дан када је исти примљен (заведен) у
рачуноводству Наручиоца - Купца (адреса: Француска бр. 26, 11000 Београд), тј.
релевантан је датум на пријемном печату Наручиоца (Купца).
5.16 ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 90 календарских дана рачунајући од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до и
сл), иста ће се сматрати неприхватљивом.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде. Одговор понуђача који се односи на
продужење рока важења понуде такође мора бити у писаном облику. Понуђач може да
одбије прихватање таквог захтева, а да притом не изгуби право на поврат средства
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде не може мењати понуду. У том случају, обавеза
понуђача је да продужи рок доспећа средства финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде најмање за период продужења рока важења понуде.
5.17 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (Образац у Одељку 9).
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.
5.18 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као
подизвођач код другог понуђача.
Понуђач је дужан да за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1) - 4) Закона о јавним набавкама, на начин предвиђен у
Одељку 4, тачка 4.4, а прецизиран у Одељку 6, стр. 25.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке,
делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене
податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, који не може бити већи од 50 %, и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача,
попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за
извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
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Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући снабдевачу да приговори на напред наведен захтев
подизвођача ако потраживање није доспело. Снабдевач не може ангажовати код подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати
средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац
претрпео знатну штету. У том случају, Наручилац је дужан да обавести организацију
надлежну за заштиту конкуренције.
Снабдевач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност Наручиоца.
5.19 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети и група понуђача.
Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у
заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све
учеснике у заједничкој понуди.
Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. тачка
1) - 4) Закона о јавним набавкама, на начин предвиђен у Одељку 4. тачка 4.5.
У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, сатавни део заједничке
понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу,
обавезују на извршење јавне набавке.
Споразум о заједничком извршењу јавне набавке обавезно садржи 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.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци, одговара задруга и задругари у складу са Законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.
5.20 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5.21 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда
применом критеријума "најнижа понуђена цена" - позиција: Збир цена по јединици
мере без ПДВ-а, у Обрасцу понуде, уколико су испуњени сви услови наведени у
конкурсној документацији.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену (позиција: Збир цена
по јединици мере без ПДВ-а, у Обрасцу понуде), као повољнија ће бити оцењена понуда
понуђача који је понудио дужи рок плаћања, који не може бити дужи од 45 дана.
5.22 СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације,
тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све услове из техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права
Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ - Понуда ће бити одбијена:
1.уколико није благовремена;
2.уколико поседује битне недостатке;
3.уколико није одговарајућа;
4.уколико ограничава права Наручиоца;
5.уколико условљава права Наручиоца (укључујући и условљавање Наручиоца у циљу
издавања било каквог средства финансијског обезбеђења);
6.уколико ограничава обавезе понуђача;
7.уколико прелази процењену вредност јавне набавке (изузетак је дефинисан чланом
107. став 4. Закона о јавним набавкама);
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ (ЧЛАН 106. ЗЈН) СУ:
1.уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2.уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3.уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4.уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5.уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
5.23 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача.
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Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју
тражити, нудити или дозволити промене у понуди.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се
понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и збира цена по јединици мере, меродавна је
јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
5.24 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1. поступио супротно забрани из члана 23. Закона о јавним набавкама;
2. учинио повреду конкуренције;
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
1.правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,
2.исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3.исправа о наплаћеној уговорној казни;
4.рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5.извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6.изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7.доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ (правоснажну судску одлуку или
коначну одлуку другог надлежног органа) који се односи на поступак или уговор који је
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
У складу са чланом 83. став 11. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће понуду
понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорених
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обавеза, тј. Наручилац ће од наведеног понуђача, односно у том случају изабраног понуђача захтевати да достави додатно средство финансијског обезбеђења којим ће гарантовати испуњење свих својих уговорних обавеза, а које је идентично средству финансијског обезбеђења (описаног у тачки 24. ст. 3. алинеи 2. овог Одељка), с тим да ће менично
овлашћење гласити на износ 15 % вредности предмета набавке без урачунатог пореза на
додату вредност. Образац меничног овлашћења је дат у Одељку 12.
5.25 ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Рок за доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке
је 10 календарских дана рачунајући од дана отварања понуда.
Наручилац ће одлуку (о додели уговора или о обустави поступка) доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.
Наручилац ће одлуку (о додели уговора или о обустави поступка) доставити на начин да
је понуђачи приме у најкраћем могућем року.
Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, Наручилац мора
имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем
поште мора се послати препоручено са повратницом.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је
пријем одбијен.
5.26 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона о јавним набавкама.
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, уколико је поднета
само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова
за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за
подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.
У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има
право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
1.Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН;
2.Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2.
Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест
месеци.
5.27 ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
5.28 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац у предметном поступку јавне набавке захтева а понуђач ће доставити
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Снебдевач (изабрани понуђач) биће у обавези да најкасније у року до 10 календарских
дана по потписивању уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу којом ће
гарантовати испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне и накнаде штете, при чему ће се меница држати у портфељу Наручиоца 30 календарских дана дуже од дана испуњења свих
уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега ће бити враћена изабраном понуђачу.
Меница мора да буде регистрована код матичне банке изабраног понуђача.
Истовремено са предајом менице, изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда и
копију картона са депонованим потписима овлашћених лица (копију оверену код
матичне банке изабраног понуђача), оверени (код матичне банке изабраног понуђача)
захтев за регистрацију менице, као и менично овлашћење, на износ 10 % вредности
предмета набавке са урачунатим порезом на додату вредност, да Наручилац може
попунити меницу у складу са уговором како би је активирао у случају неиспуњења
уговорних обавеза изабраног понуђача.
Образац изјаве и меничног овлашћења је дат у Одељку 11. и 12.
5.29 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену
поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом
отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не
садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви при
чему то не могу бити подаци на основу којих се доноси оцена о исправности понуде и
оцена о томе да ли је понуда одговарајућа и прихватљива. Поверљивим се не могу
означити ни подаци који се вреднују применом елемената критеријума.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само
одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом
реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОВЕРЉИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити
тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати
"ОПОЗИВ", уписати датум и време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа,
Наручилац ће понуду у целини одбити.
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Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
5.30 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.
5.31 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које
има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама
чланова од 148. до 159. Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступку
јавне набавке, а предаје Наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
skadarlija.os@open.telekom.rs, факсом на број 011/7246-244, радним данима од 8 до 14
сати или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Основна школа “Скадарлија”, Француска 26, 11000 Београд, а може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева
за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112.
став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка
комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка
комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 40.000,00 динара, позив на број: 50-016,
сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи;
корисник: Буџет Републике Србије).
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6.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку мале вредности електричне енергије (бр. 1/2015), понуђача
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
А) Навести пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра и
остале податке (само у случају да понуђач подноси понуду самостално или са
подизвођачем )
потребно је заокружити А или Б или В:
А) самостално

Б) са подизвођачем

6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:

Име особе за контакт:

e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање
Уговора:

22/42

В) као група понуђача

Уколико је заокружено Б) или В) попунити у табели 2. одговарајућа поља.

6.2. ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1.

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

1.

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што
има места у табели 2. потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, Табелу 1. „Подаци о понуђачу“
треба својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у Табели 2, додавањем новог дела под В).
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6.3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 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
Понуђач _____________________________________________(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке добара – електричне енергије ЈНМВ број 1/2015 наручиоца
ОШ „Скадарлија“ у Београду, 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
одговарајући регистар;
2) Понуђач поседује важећу лиценцу за снабдевање електричном енергијом,
коју је издала Агенција за енергетику,
3) 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;
4) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
5) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије ;
6) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
7) Понуђач испуњава додатне услове, односно понуђач је у периоду претходне две године од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално једну
трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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6.4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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 ________________________________________________________ (навести
назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности добара - електричне енергије број ЈН 1/2015 наручиоца ОШ «Скадарлија» у Београду, 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 или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време
објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије.

Место:___________________
Датум:___________________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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6.5 СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА – ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – потпуно снабдевање
Врста добра
Електрична енергија.
Техничке карактеристике
У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије („Сл.гласник РС“
број 120/2012).
Врста продаје:
Стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на месту
примопредаје током испоруке.
Квалитет
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног ситема („Сл.гласник РС“ број 3/2012),
Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом („Сл.гласник РС“ 63/2013).
Количина и опис добара
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца
на месту примопредаје током периода снабдевања.
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за место примопредаје Наручиоцу.
Понуђач на начин регулисан Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом издаје купцу рачун у складу са условима дефинисаним моделом Уговора.
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписаном 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 188. став 3. 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,
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје крајњег купца.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном,
који одговара вредностима утврђеним Правилима о раду дистрибутивног система.
Изабрани понуђач се обавезује да након потписивања уговора, именује једно или више
лица, која ће бити овлашћена за размену информација и предузимање потребних активности за извршавање уговора.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције контроле квалитета
У складу са одредбама документа из тачке 3. овог поглавља конкурсне документације.
Укупно планирана потрошња електричне енергије за мерно место у оквиру наручиоца у
периоду март 2015 – фебруар 2016. године Планирана потрошња електричне енергије за мерно место у оквиру наручиоца у периоду
од годину дана од дана закључења уговора:
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Ниски
напон
Мерно
место
ЕД број
97285620

Активна енергија – ВТ kWh

Активна енергија – НТ kWh

104.500 kWh

25.500 kWh

Место: _________________

М.П.

Датум: _________________

Укупна потрошња - kWh

130.000 kWh

Одобрена
снага

52,80 kW

Потпис овлашћеног лица
_____________________
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6.6 ПОНУДА
Обавеза понуђача је да искаже јединичну цену kWh електричне енергије - активна енергија
ВТ, јединичну цену kWh електричне енергије - активна енергија НТ, са и без ПДВ–а, и укупну
цену, према планираној потрошњи.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА:
Предмет набавке:
електрична енергија
1

Јединица Процењене Цена по
мере
количине, једин.мере
за 12
без ПДВ-а
месеци
2
3
4

Цена по
једин.мере
са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ - а

5

6 (3х4)

Укупна
цена са
ПДВ ом
7 (3х5)

Активна енергија:
1. Виша тарифа – ВТ

kWh

104.500

_________

_________

________ ________

2. Нижа тарифа - НТ

kWh

25.500

_________

_________

________ ________

Укупно дин. по kWh: _________
Укупно дин. по укуп.
потрошњи :...............

_________
________ ________

Укупна збирна јединична цена без ПДВ-а : ____________ динара.
НА ИСКАЗАНЕ ЦЕНЕ ДОДАЈУ СЕ:
- трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина)
- трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада)
- ПДВ
Цена обухвата цену електричне енергије са 100 % балансном одговорношћу у складу
са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
Рок испоруке добара почиње даном назначеним при закључењу уговора и траје 12
месеци од дана закључења уговора о јавној набавци, сваког дана у времену од 00:00
часова до 24:00 часа.
Место испоруке: мерно место Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у
категорији ниског напона, унутар електроенергетског система Републике Србије у
објекту ОШ „Скадарлија“, Француска 26, 11000 Београд за ЕД број 97285620.
Начин и рок плаћања: за претходни месец у року од (најкраће15 до 45) _________
дана од дана достављања месечног рачуна на адресу наручиоца.
Рок важења понуде (најмање 90 календарских) _______________ дана рачунајући од
дана отварања понуда.
Место: _________________

М.П.

Датум: _________________

Потпис овлашћеног лица
_____________________
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач попуњава, оверава печатом и потписује модел уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно, понуде са подизвођачем, у моделу
уговора на црти остављеној као простор за попуњавање навести и све понуђаче из групе
понуђача, односно, све подизвођаче. Модел уговора потписује лице овлашћено од стране сваког понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, а овлашћење за потписивање (код заједничке понуде и понуде са подизвођачем) обавезно се прилаже у понуди
и представља обавезни услов понуде.

УГОВОР
О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ
Закључује се између:
1.Основна школа „Скадарлија“, Београд, Француска ул. бр. 26, порески идентификациони број : 100118898, матични број: 07002904, рачун буџета: 840-1642660-39, коју
заступа директор Слобода Мирјана (у даљем тексту: Купац), и
2._______________________________________ са седиштем у _____________________,
Ул. _____________________________________ бр. ______, порески идентификациони
број:________________________, матични број: _________________, текући рачун број:
____________________________, код пословне банке______________________________,
кога заступа директор _______________________________ (у даљем тексту: Снабдевач).
(АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА)
2._______________________________________________ из ________________________,
ул. ____________________________ бр. ____, МБ _____________, ПИБ ______________,
који заједнички наступа са ______________________________________________ из
________________, ул. ______________________________ бр. ______, МБ ___________,
ПИБ______________ ( у даљем тексту: Снабдевач), кога заступа ____________________.
На основу закљученог споразума _________________ од __________ године, ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2015 – добра – набавка електричне
енергије, споразумне сране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа
фирма ______________________ из _________________, ул. _______________________
бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла. Споразумне стране одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење преузетог посла. Споразум о заједничкој
сарадњи бр. ___________ је саставни део овог уговора.
(АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)
Снабдевач је део набавке која је предмет овог уговора ____________________________
поверио подизвођачу _______________________________________ МБ _____________
ПИБ_______________ , а која чини ______________ од укупно уговорене вредности.
Снабдевач је део набавке која је предмет овог уговора ____________________________
поверио подизвођачу ___________________________________, МБ__________________
ПИБ_______________ а која чини ______________ од укупно уговорене вредности.
За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара снабдевач као да је сам
извршио делове набавке поверене подизвођачима.
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Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Купац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр.
124/2012, 14/2015) и одлуке директора школе број 18-1-2/15 од 11.2.2015. спровео поступак јавне набавке мале вредности – набавке добара - електричне енергије број 1/2015;
- да је Снабдевач доставио понуду бр. ______________од ____________2014. г, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације, и која чини
саставни део овог Уговора,
- да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Снабдевача и
Одлуке о додели уговора број: ________ од ______ 2015. године, изабрао Снабдевача за
испоруку предметних добара,
- да је циљ поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2015 наручиоца, овде Купца,
закључење Уговора о јавној набавци електричне енергије.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка електричне енергије за потребе Купца, уређивање права, обавеза и одговорности уговорних страна у погледу продаје електричне енергије са
потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима којима се уређују права и
обавезе по основу производње и продаје електричне енергије, према понуди Снебдевача
број _____________ од _____________ 2015. године, која је саставни део Уговора, и то
оквирно, према табели количине и динамике снабдевања:
Месец/год. Активна енергија – ВТ kWh
Март
10.400
2015. год.
Април
7.760
Мај
8.060
Јун
6.040
Јул
6.660
Август
5.460
Септембар
9.080
Октобар
9.700
Новембар
10.680
Децембар
12.000
Јануар
9.160
2016. год.
Фебруар
9.500
Укупно

104.500

Активна енергија – НТ kWh
2.540

Укупна потрошња - kWh

Одобрена
снага

12.940

52,80 kW

2.190
2.270
1.490
1.530
1.410
1.930
2.190
2.230
2.720
2.600

9.950
10.330
7.530
8.190
6.870
11.010
11.890
12.910
14.720
11.760

52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW
52,80 kW

2.400

11.900

52,80 kW

25.500

130.000

Место примопредаје електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се продаја и преузимање електричне енергије, која је
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предмет овог Уговора, изврши на мерном месту као месту примопредаје, прикљученом
на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, у складу са постојећим ознакама ЕД (прилог 1. који је саставни део овог Уговора):
Мерно место

ЕД број

Основна шк. 97285620
«Скадарлија»
Београд,
Француска
бр. 26

Број бројила
4367
Активно
једно
бројило двотарифно

Категорија
потрошње
Ниски напон
301
Активна
енергија виша тарифа

Категорија
Одобрена
потрошње
снага
Ниски напон 52,80 kW
301
Активна
енергија нижа тарифа

Место примопредаје налази се унутар електроенергетског система Републике Србије на
електроенергетском објекту Купца.
Додатне овбавезе Снабдевача
Члан 3.
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.
Снабдевач се обавезује да у складу са чланом 188. Закона о енергетици пре отпочињања
испоруке закључи:
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 Снабдевач ће доставити Купцу одмах по закључивању.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 4.
Количину електричне енергије, на основу остварене потрошње Купца, врсту и ниво квалитета електричне енергије Снабдевач ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно Правилима о раду
дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике Србије (у даљем
тексту у множини: Правила Оператора система).
Снабдевач се такође обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима
о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год),
и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Врста продаје је потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.
Период испоруке је 12 месеци од дана _____________ 2015, утврђеног овим Уговором о
потпуном снабдевању – од 00:00 до 24:00 сата.
Уколико Купац до истека рока из претходног става не обавести Снабдевача да је закључио Уговор о купопродаји електричне енергије за 2016. годину, Снабдевач је дужан да
Купцу обезбеди резервно снадбевање у складу са чланом 192. Закона о енергетици.
Цена електричне енергије
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Члан5.
Цена за испоручену електричну енергију износи: за активну енергију по 1 kWh ВТ
__________ динара без ПДВ-а, за активну енергију по 1 kWh НТ _________ динара без
ПДВ-а, што за утврђену оријентациону потрошњу електричне енергије наведену у
конкурсној документацији износи укупно _________________ динара без ПДВ-а, сходно
табели:
Предмет набавке:
електрична енергија
1

Јединица Процењене Цена по
мере
количине, једин.мере
за 12
без ПДВ-а
месеци
2
3
4

Цена по
једин.мере
са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ - а

5

6 (3х4)

Укупна
цена са
ПДВ ом
7 (3х5)

Активна енергија:
1. Виша тарифа – ВТ

kWh

104.500

_________

_________

________ ________

2. Нижа тарифа - НТ

kWh

25.500

_________

_________

________ ________

Укупно дин. по kWh: _________
Укупно дин. по укуп.
потрошњи:

_________
________ ________

Плаћање уговорене цене из става 1. овог члана Купац ће извршити Снабдевачу на
основу стварне потрошње, утврђене месечним очитавањем бројила Купца, средствима
обезбеђеним из буџета Града Београда и сопственим средствима.
У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача и ПДВ.
Трошкове из става 3. овог члана Купац се обавезује да исплати Снабдевачу у у складу са
чланом 6. овог Уговора.
Члан 6.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове приступа преносном систему електричне енергије и/или трошкове приступа
дистрибутивном систему, који се од стране оператора система обрачунавају Снабдевачу
(у зависности од места прикључења Купца), као и ПДВ.
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у
складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне
енергије а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и
које су објављене у Службеном Гласнику РС. Трошкови из наведених одлука ће бити
саставни део рачуна за испоручену електричну енергију и примењиваће се на
обрачунске величине за тарифне ставове за места примопредаја купца, добијене од
оператора дистрибутивног система.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу и трошкове накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије се обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије , изражене у дин / kWh а која
се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.
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Начин обрачуна и фактурисање
Члан 7.
Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на месту примопредаје (мерно место) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне
енергије за претходни месец.
Трошкове из става 3. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу
сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о
цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном
гласнику Републике Србије, односно у складу са методологијама за одређивање цена
објављених у Службеном гласнику Републике Србије.
Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању
обрачунског мерног места добијених од стране Оператора система.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператера преносног
система.
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања
Члан 8.
Снабдевач издаје Купцу јединствен рачун са исказаном испорученом електричном
енергијом, трошковима приступа систему електричне енергије, накнадом и ПДВ-ом.
Снабдевач рачун издаје и доставља Купцу, путем поште на адресу: Основна школа
«Скадарлија», Француска 26, 11000 Београд.
Снабдевач се обавезује да на рачуну поред осталих података обавезно упише број
рачуна, број Уговора, валуту плаћања, текући рачун продавца, ПИБ продавца .
Купац се обавезује да сноси све банкарске трошкове Управе за трезор, који су у вези са
плаћањима по основима из овог Уговора.
Снабдевач ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ
задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.
Рок плаћања
Члан 9.
Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од __________ (попуњава
Снабдевач), дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине
електричне енергије за претходни месец, потврђене од стране Снабдевача.
Право Купца на приговор на рачун
Члан 10.
На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана
добијања рачуна.
Приговор Купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке
рачуна и доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
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Ангажовање подизвођача
Члан 11.
У случају да Снабдевач ангажује подизвођача, Снабдевач у потпуности одговара Купцу
за извршавање обавеза из овог Уговора и у случајевима поверавања појединих обавеза
подизвођачу:
_______________________ из _________________, улица________________број_____
(назив подизвођача)
_______________________ из _________________, улица________________број_____
(назив подизвођача)
_______________________ из _________________, улица________________број_____
(назив подизвођача)
Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршавање следећих обавеза:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Средства обезбеђења
Члан 12.
Као средство обезбеђења за добро извршење посла, Снабдевач је у обавези да Купцу
преда сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла у року од 10 дана од дана
потписивања уговора о јавној набавци, прописно потписану и оверену, са копијом депо
картона овереног у матичној банци, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије или захтевом за регистрацију менице, овереном у матичној банци, и
овлашћењем за попуну менице насловљеним на ОШ “Скадарлија“, са клаузулом „без
протеста“, у износу од 10% од вредности понуде са обрачунатим ПДВ-ом, са роком
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорних обавеза.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Снабдевач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором или их изврши
делимично, уколико Снабдевач касни са извршењем уговорених обавеза или уколико
ангажује као подизвођача лице које није навело у понуди а Купац се са тим не сагласи.
Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор уколико Снабдевач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди ако би раскидом
уговора Купац претрпео знатну штету.
Уколико се Снабдевач налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке у складу са чланом 83. Закона, и да је добио негативну референцу за предмет
јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, у обавези је да у тренутку закључења уговора као средство доброг извршења посла преда купцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије или захтевом за регистрацију менице, овереном у матичној банци, са назначеним
износом од 15% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ .
По извршавању уговорених обавеза Снабдевача, средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла ће бити враћено истом, на његов писмени захтев.
Виша сила
Члан 13.
Снабдевач и Купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају
више силе.
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Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила за Уговорне стране 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 органа и оператора система донети у складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања
сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу
уговорну страну телеграмом, и-мејлом или факсом о настанку, врсти и трајању више
силе уколико се њено трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности
ради ублажавања последица више силе.
За време трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују се
санкције за неизвршење уговорних обавеза.
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није
ноторна чињеница.
У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају
своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила
има право на раскид овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом, и-мејлом, факсом) обавести другу уговорну страну.
Измена Уговора
Члан 14.
У случају да се умањи цена електричне енергије на тржишту, у складу са прописима
који регулишу тржиште електричне енергије, Уговор се може изменити АНЕКС-ом у
смислу да се умањи уговорена цена по 1 kWh у вишој и нижој тарифи, у складу са променом цене на тржишту.
Раскид Уговора
Члан 15.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 8 (осам) дана од
дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора друге уговорне стране.
Купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу
на уговорену цену једнострано откаже уговор уколико, након упућивања захтева
Снабдевачу, Снабдевач не умањи цену.
Решавање спорова
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
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настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
Директор Купца и лице, овлашћено за контакт од стране Снабдевача, у року од три
радна дана од дана утврђивања да постоји спор, изложиће спорно питање и предложити
начин решавања, у зависности од предмета спора. Овлашћено лице ће прибавити мишљење директора Снабдевача и о томе обавестити Купца. Мирно решавање спора обе
уговорне стране настојаће да реше најдуже у року од 15 дана од настанка спора.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће месно надлежан суд у Београду.
Период важења уговора
Члан 17.
Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и
и предају средства обезбеђења из члана 14. овог Уговора.
Уговор се закључује за период од 12 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о
потпуном снабдевању.
Резервно снабдевање
Члан 18.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192.
Закона о енергетици, уколико га Купац није обавестио до истека рока важења Уговора о
закључењу уговора са новим снабдевачем, имајући у виду да је делатност Купца од
посебног друштвеног интереса.
Завршне одредбе
Члан 19.
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и
подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске
делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.
Члан 20.
Купац је сагласан да је Снабдевач његов ексклузивни снабдевач, што значи да Купац
нема право да закључи истоветни уговорни однос за исти уговорени период са другим
продавцем, а у противном Купац је дужан да Снабдевачу надокнади сву насталу материјалну штету (стварна штета и изгубљена добит).
Члан 21.
Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог
Уговора.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку
уговорну страну.
ЗА КУПЦА

ЗА СНАБДЕВАЧА

________________

_________________
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ЗАШТИТИ

ИЗЈАВА
Понуђача о заштити

Понуђач ____________________________________________________________ (назив
понуђача), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је при
састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 1/2015, набавку
електричне енергије наручиоца ОШ „Скадарлија“ у Београду, поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине.

Датум ________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
(М.П)

Место ________________

______________________________
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач _______________________________________________________
(навести назив понуђача) исказује трошкове припремања понуде, њихову структуру и
износ:

Ред.
број
1.

Врста трошкова

Износ трошкова

2.
3.
Укупно без ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно чл. 88. ст. 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум ________________
(М.П)
Место ________________

______________________________
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама понуђач
____________________________________________________________________________
(навести назив и адресу)
даје следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум ________________

Потпис овлашћеног лица
(М.П)

Место ________________

______________________________
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да ће понуђач
______________________________________са седиштем у ______________________,
ул._________________________________бр._____ доставити наручиоцу Основној школи
„Скадарлија“ у Београду, Ул. Француска бр. 26, један (1) примерак соло бланко менице,
неопозиве, безусловне, наплативе на први позив и без права на приговор, са меничним
овлашћењем као средство обезбеђења:
за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора (15% у случају из
члана 83. став 12. Закона), без ПДВ-а,
потписане и оверене од стране одговорног лица понуђача у року од 10 дана по потписивању Уговора о јавној набавци добара – електрична енергија за потребе Основне школе
„Скадарлија“.
Обавезујем се да ћу истовремено са предајом средстава финансијског обезбеђења предати
копију захтева за регистрацију меница, овереног од моје пословне банке, копију картона
депо потписа, оверену од моје пословне банке.

Место: _____________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Датум: _____________________

______________________

НАПОМЕНА: У случају подношења понуде групе понуђача – попуњава само један члан
групе. У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа самостално или са
подизвођачем, Изјаву попуњава и потписује понуђач.
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12. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК: _____________________________________________________
Пун назив и седиште: ________________________________________________________
Матични број: ________________________________
ПИБ: ________________________________________
Тек. рачун број: _______________________________
Банка: _______________________________________
Издаје

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦА
КОРИСНИК : __________________________ , Ул. ________________________
Београд
Текући рн. број: ______________________________ , Матични број: _________________
ПИБ: ________________________________________
Предајемо вам једну (1) потписану и оверену, бланко, соло меницу серијског броја:
____________________ , као средство обезбеђења за добро извршење посла по основу
Уговора број ___________________, од _______________ године, и ОВЛАШЋУЈЕМО:
______________________________ , као Повериоца, да предату меницу може попунити
на износ од ____________________ (10 % укупне купопродајне вредности без урачунатог пореза на додату вредност) са роком доспећа 30 календарских дана дужим од дана
испуњења свих уговорних обавеза, да у случају неиспуњења наших обавеза по основу
предметног Уговора, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски,
ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака,
а у корист Повериоца.
Меница је важећа и у случају да дође до: промена лица овлашћеног за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена
печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Место и датум издавања Овлашћења
_______________ , _______________ године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.
__________________________________
Потпис овлашћеног лица, овера печатом
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13. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
ПОДНОСИЛАЦ:
Назив понуђача: __________________________
Седиште :_________________________________
Улица и број: ______________________________
Телефон: _________________________________
е-маил: __________________________________
Матични број:______________________________
ПИБ:_____________________________________
Име и презиме овлашћеног лица за контакт:
________________________________________

ПРИМАЛАЦ:
ОШ „Скадарлија“
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ : ЈНМВ бр. 1/2015

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

Напомена: овај образац се предаје код секретара Наручиоца у случају непосредног
подношења понуде и представља потврду Наручиоца о дану и времену подношења
понуде.
Место и датум:__________________________________
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