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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ број
124/2012члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник
РС“ број 29/2013), одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (број031040 од 10.06.2015. ) и решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности
(број 03-1041 од 10.06.2015), дана 9.6.2015. године припремљена је
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заједничке понуде (3а), образац понуде (4), Изјава понуђача о испуњености услова из члана
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
I 1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Народни музеј
Адреса: Вука Караџића бр.1, 34 000 Крагујевац
ПИБ 101577897
Матични број 07150849
Интернет страница: www.muzej.org.rs
I 2. Врста поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке мале вредности (члан 39. Закона о јавним набавкама)
I 3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.02/2015 су добра – електрична енергија. Ознака из општег
речника набавке: електрична енергија - 09310000.
I 4. Контакт особа
Славица Божовић, muzejkg@gmail.com или путем факса на 034/331-782
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом (члан 20.
став 1. Закона о јавним набавкама).
I 5. Рокови
Рок за подношење понуда: 19.6.2015. у 12:00 часова
Отварање понуда: 19.6.2015. у 12:15 часова
I 6. Напомене
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
Не спроводи се електронска лицитација.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
II 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вредности су добра – електрична енергија. Ознака из опшег
речника набавке: 09310000.
Добра која су предмет набавке су детаљно наведена на страни 5 у оквиру поглавља IV
Техничка спецификација, као и у оквиру Обрасца 4 (страна 20).
Јавна набавка није обликована по партијама.
III ВРСТА, TЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
III 1. ВРСТА ДОБРА
Електрична енергија. Ознака из опшег речника набавке: 09310000.
III 2. Техничке карактеристике
У складу са Правилима о раду тржишта (,,Службени гласник РС“ број 120/12).
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње наручиоца
на месту примопредаје, током испоруке.
III 3. Квалитет и начин спровођења контроле квалитета
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду
посебног сиситема и изменама и допунама Правила о раду преносног система
(,,Службени гласник РС“ број 3/12), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом
о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (,,Службени гласник РС“ број
63/2013).
III 4. Количина и опис добара
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на
местима примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке процењен је на основу потрошње у предходној години.
Понуђач је комплетно балансно одговоран за свако место примопредаје наручиоцу.
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III 5. MЕСТО ИСПОРУКЕ
Мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на
ниском напону и широкој потрошњи.
1.Михаилов конак, Вука Караџића 1, Крагујевац
2. Амиџин конак, Вука Караџића 1, Крагујевац
3. Народни музеј, Првослава Стојановића 8, Крагујевац
4. Народни музеј, Првослава Стојановића 6. лок. 6, Крагујевац
5. Народни музеј, Првослава Стојановића 6. лок. 5, Крагујевац
6. Стара Скупштина, Вука Караџића 1, Крагујевац
7. Музеј Светозар Марковић, Светозара Марковића бр. 23
8. Народни музеј, Николе Пашића, Крагујевац
9. Народни музеј Крагујевац, Дулене
10. Легат сликарке Љубице Филиповић, Танаска Рајића 52, Крагујевац
11. Галерија, Вука Караџића 1, Крагујевац
III 6 Рок (период) испоруке
Од 1.7.2015. године до 1.7.2016. године од 00 до 24 часова.

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет набавке је добро – електрична енергија у укупној процењеној количини до 45.000
kWh (сва мерна места). Количина енергије која је предмет набавке дата је на основу
процене према оствареној потрошњи за предходну годину.
Други подаци о количини, као и подаци о квалитету добара, месту и року испоруке дати су
у поглављу III конкурсне документације.
Снабдевач је балансно одговоран за место примо предаје купцу.
Понуђач је дужан да уз понуду достави и 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 чл. 160. и 171.
Закона о енергетици (,,Службени гласник РС“ број 145/14), односно да ће одмах по
потписивању уговора закључити:
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат наручиоца
прикључен и
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ЊИХОВА
ИСПУЊЕНОСТ

КОНКУРСНА

Д О КУ М Е Н ТА Ц И Ј А

Ј Н М В 0 2 / 2 0 1 5 | С Т РА Н А 6

V 1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва
домаћа и страна правна лица, предузетнике и физичка лица која испуњавају обавезне
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и који о томе доставе доказе, у складу са
чланом 77. Наведеног закона и упутствима из ове конкурсне документације.

V 2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У складу са чланом 75. Став 1.Закона о јавним набавкама, понуђач у поступку јавне
набавке мора доказати:
а) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1. Закона);
б) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);
в) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);
г) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4. Закона).
Такође, понуђач мора и да 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2.
Закона).
V 3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује у складу са складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, тј.
достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним
набавкама (образац изјаве понуђача дат је у поглављу VI Конкурсне документације, страна
22).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
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Образац изјаве понуђача у складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, дата је
на страни 22. Конкурсне документације.
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 VI Конкурсне документације,
страна 18) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа. Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато
што не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или конкурсном
документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни, односно понуђач који је уписан у регистар понуђача који води
АПР, сходно члану 78. Став 5. Није дужан да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова, тј. Да доставља доказ о њиховој испуњености.
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.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом који уређује електронски
документ.
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.
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.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року.
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ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1)-4)
Закона о јавним набавкама и да достави доказе о њиховој испуњености (или изјаву).
Понуда се у случају подношења заједничке понуде подноси као једна целина (упакована у
један коверат, пакет и сл.).
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а што је детаљније дефинисано
под тачком VI 8.
V 5. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОДИЗВОЂАЧ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 80. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да испуни све услове из члана 75. Став 1. тач. 1)-4) ЗЈН, као и да достави
изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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 прописан начин.
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
VI 1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација, која се односи на понуду, морају бити на српском језику.
Уколико су документи који се подносе изворно на страном језику, морају бити преведени
на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
VI 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на тај начин да се
приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Коверта или кутија са понудом мора имати ознаку: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 02/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте или
кутије понуђач наводи своју адресу, телефон, адресу електронске поште и лице за контакт.
Понуда се доставља лично или путем поште на адресу: Народни музеј ул.Вука Караџића1,
34 000 Крагујевац. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији
у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
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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 се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до
19.6.2015. године у 12 часова. Све понуде које наручиоцу пристигну након наведеног рока
сматраће се неблаговременим и оне неће бити разматране, већ ће, након окончања
поступка отварања понуда, бити враћене понуђачу неотворене, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Јавно отварање понуда наручилац ће обавити 19.6.2015. године са почетком у 12:15 часова.
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању, морају комисији наручиоца
поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Понуда се сматра прихватљивом уколико понуђач попуни по свим ставкама и овери све
обрасце који су у складу са обрасцима из конкурсне документације, осним ако је на самом
обрасцу дефинисано другачије. Понуда, односно образац понуде и други обрасци
предвиђени конкурсном документацијом морају бити јасни и недвосмислени, као и
оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Обрасци дати у конкурсној документацији се попуњавају читко, хемијском оловком,
писаћом машином или на рачунару, а овлашћено лице понуђача их потписује и оверава
печатом. Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом
и потписани (или парафирани) од стране овлашћеног лица.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
понуђача који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и
кривичном одговорношћу (изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН, изјава о
независној понуди), који морају бити потписани и печатом оверени од стране сваког
понуђача из групе понуђача. Уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе
понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјаве под
материјалном
и
кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона о јавним набавкама.
VI 3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
VI 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
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VI 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека
рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарима
а не у процентима.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде мора бити припремљено,
означено и достављено са ознаком на коверти:
,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 02/2015 – НЕ
ОТВАРАТИ“, или
,,ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 02/2015 – НЕ
ОТВАРАТИ“, или
,,ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ
02/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“, или
,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 02/2015 – НЕ
ОТВАРАТИ“.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче, нити да мења своју
понуду.
VI 6. ОБАВЕШТЕЊЕ

ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАКО 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.
VI 7. УЧЕШЋЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у обрасцу понуде наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке које ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
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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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
VI 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из из члана 75. Став 1.
Тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоца;
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3. понуђачу који ће у име групе понуђача издати рачун;
4. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено, солидарно према
наручиоцу.
VI 9. НАЧИН,

РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ИСПОРУКЕ, ЗАМЕНЕ ДОБАРА, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Плаћање ће се вршити месечно, након сваког достављеног рачуна (фактуре) снабдевача у
ком је исказана потрошња за претходни месец. Рок плаћања износи 45 дана од дана
пријема рачуна.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да од понуђача у писаном облику захтева
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде,
не може мењати понуду.
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Место испоруке (примопредаје) су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, што је наведено
под III 5.
Период испоруке: од дана закључења уговора, док он важи (12 месеци) у периоду 00:0024:00 часова.
VI 10. ЦЕНА
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.
У цену је урачуната испорука добара која су предмет уговора на мерна места наручиоца.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у
складу са упутством датим у конкурсној документацији.
Цена је фиксна и не може се мењати.
V 11. 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 У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕЊЕМ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
VI 12. ЗАШТИТА ПОДАТАКА
Наручилац је дужан да:
-

чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди;
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
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чува као пословну тајну и имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената, критеријума и рангирање
понуде.

VI 14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОД НАРУЧИОЦА
Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште или факса), на адресу
наручиоца, са назнаком на лицу коверте: ,,Не отварати – ЈНМВ 02/2015“, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
(електронском поштом на адресу muzejkg@gmail.com или факсом на 034/331-782).
Тражење информација и појашњења телефонским путем није дозвољено.
VI 15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његових подизвођача.
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 укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
VI 16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
у поступку јавне набавке:
-

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
учинио повреду конкуренције;
доставио неистините податке у понбуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
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 се
односили на исти предмет набавке,за период од претходне три године.
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Доказ може бити:
-

правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
исправа о наплаћеној уговорној казни;
рекламације потрошача,односно корисника,ако нису отклоњене у уговореном року;
извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом,односно уговором;
изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
у понуди као подизвођачи,односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу,наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
VI 17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара ЈНМВ 02/2015 донеће се применом
критеријума најниже понуђене цене.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда
биће изабран понуђач који је понуди дужи рок плаћања.
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од пет дана од дана отварања понуда.
VI 18. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице односно пословно удружење у име наведених лица.
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији за заштиту права, а предаје
наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом. Примерак захтева за
заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.
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 ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке односно
објавити на Порталу Управе, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина јавног позива
или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У том случају подношењем захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора у складу са чланом 108. став 3. Закона о јавним
набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив
на број : јавна набавка ЈНМВ број 03/2015, сврха: Републичка административна такса,
корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 - 167. Закона.
VI 19. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона о јавним набавкама.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ 1
Понуда број ___________од ___________ за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ
01/2015.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Седиште понуђача (град, општина, адреса)
Матични број понуђача
ПИБ
Име и презиме директора
Особа за контакт
Адреса е-поште
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке

ПОНУДУ ПОДНОСИ
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

У
ДАНА

МП

ЗА ПОНУЂАЧА
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ОБРАЗАЦ 2
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште
Матични број
Порески идентификациони број
Име и презиме директора
Особа за контакт
Адреса е-поште
Телефон
Телефакс
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Број рачуна подизвођача и назив банке
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.
У
ДАНА

МП

ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
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ОБРАЗАЦ 3
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача
Седиште понуђача (град, општина, адреса)
Матични број понуђача
ПИБ
Име и презиме директора
Особа за контакт
Адреса е-поште
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке

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.
У
ДАНА

МП

ЗА ПОНУЂАЧА
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ОБРАЗАЦ 3А
ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА КАО САСТАВНОГ ДЕЛА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, понуђачи из групе понуђача који
подносе заједничку понуду у предмету јавне набавке електричне енергије, код Установе
Спомен-парк ,,Крагујевачки октобар“ Крагујевац, број јавне набавке ЈНМВ 03/2015 ,
склопили су
СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Према коме су сагласни:
1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред начучиоцем_____________________
____________________________________________________________________;
2. да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор _______________
___________________________________________________________________;
3. да је понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења _______
___________________________________________________________________;
4. да је понуђач који ће издати рачун _____________________________________;
5. да је рачун на који ће бити извршено плаћање ___________________________;
6. о обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора ______
___________________________________________________________________.
Место ___________________
Датум____________________

Потпис и печат понуђача из групе
понуђача који подносе заједничку
понуду
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

НАПОМЕНА
Овај образац споразума попуњавају, потписују и оверавају понуђачи који подносе
заједничку понуду. Уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев обазаца који
подразумевају давање изјава под кривичном и материјалном одговорношћу), то се
дефинише овим споразумом.
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ОБРАЗАЦ 4
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет

Јед.

Јединична

набавке

мере

цена без

цена са

ПДВ-а

ПДВ-ом

3

Јединична Процењене

Укупна

Укупна

количине

цена без

цена са

(годишње)

ПДВ-а

ПДВ-ом

(3х5)

(4х5)

6

7

1

2

4

5

Електрична

kWh

36.000 kwh

kWh

9.000 kwh

енергија
(ВТ)
Електрична
енергија
(НТ)
УКУПНО
1. Рок важења понуде износи

___________

дана

од

дана

отварања

понуда (рок не може бити краћи од 30 дана).
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.

У
ДАНА

МП

ЗА ПОНУЂАЧА
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ОБРАЗАЦ 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача/групе понуђача, дајем следећу
И З Ј А ВУ
Понуђач/понуђач из групе понуђача (заокружити својство)
_________________________________________________________________________
(назив),
у поступку јавне набавке мале вредности – електрична енергија, код Народног музеја у
Крагујевцу, број набавке ЈНМВ 02/2015, испуњава услове из члана 75. Закона о јавним
набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку и то:
1. да је понуђач регистрован код надлeжног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривичнадела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време обајвљивања, односно слања позива за подношење понуда;
4. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште на
њеној територији.

У

МП

За понуђача

дана

НАПОМЕНА
Уколико понуђач подноси понуду самостално, овом изјавом доказује да испуњава све
услове из тач. 1-4, а уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана
од стране овлаћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац
по
потреби
копирати
у
довољном
броју
примерака.
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ОБРАЗАЦ 6
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
И З Ј А ВУ
Подизвођач
_________________________________________________________________________
(назив),
у поступку јавне набавке мале вредности – електрична енергија, код Народног музеја у
Крагујевцу, број набавке ЈНМВ 02/2015 , испуњава услове из члана 75. Закона о јавним
набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку и то:
1. да је подизвођач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. да подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривичнадела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време обајвљивања, односно слања позива за подношење понуда;
4. да је подизвођач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште на
њеној територији.
У

МП

За подизвођача

дана

НАПОМЕНА
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Образац по потреби копирати у
довољном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, изјављујем да сам при
састављању понуде за јавну набавку мале вредности – електрична енергија, код Народног
музеја у Крагујевцу, број ЈНМВ 02/2015 , поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

У

МП

За понуђача

дана
НАПОМЕНА
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати
у довољном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ 8

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, понуђач
______________________________________________________________________________
(навести назив) даје
И З Ј А ВУ О Н Е З А В И С Н О Ј П О Н УД И
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке електричне енергије, код Народног музеја у Крагујевцу, број ЈНМВ 02/2015,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум
___________________

МП

За понуђача
_______________________
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ОБРАЗАЦ 9

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
__________________________________________________________
(навести назив)доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

МП

Потпис понуђача

КОНКУРСНА

Д О КУ М Е Н ТА Ц И Ј А

Ј Н М В 0 2 / 2 0 1 5 | С Т РА Н А 2 6

VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ 03/2015

Закључен _____________. године у Крагујевцу између:
1. Народног музеја у Крагујевцу, ул. Вука Караџића 1 , ПИБ 101577897 (у даљем тексту:
купац), кога заступа в.д.директора Ненад Ђорђевић и
2.

_____________________________________________________________________

из

___________________________, Улица______________________________________, ПИБ
_____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем тексту:
снабдевач).
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја електричне енергије, у свему према понуди
снабдевача, број: ________________ од _______________ године, код купца заведена под
бројем _____________ од _________ године, на основу које је снабдевачу додељен уговор,
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 02/2015 и која чини саставни део
овог Уговора.
Члан 2.
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ бр. 120/12 и
120/14), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду
преносног система („Сл. гласник РС“ бр. 79/14), Правилима о раду дистрибутивног
система („Сл.гласник РС“ бр.5/10, 3/14 и 41/14) и Уредбе о условима испоруке и
снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13), односно у складу са
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне
енергије.
Испорука електричне енергије је стална, гарантована и одређена на основу
остварене потрошње Купца, на местима примопредаје, током периода важења овог
Уговора.
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Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца,
на местима примопредаје, током периода снабдевања, односно периода важења уговора а
највише до утрошка средстава предвиђених у Финансијском плану, односно Плану
набавки купца за 2015. годину.
Снабдевач се обавезује да Купцу испоручује електричну енергију од 00:00 до 24:00
часа, током периода важења овог уговора, на објектима које купац користи ради обављања
своје делатности, односно на следећа места примопредаје:
1.Михаилов конак, Вука Караџића 1, Крагујевац
2. Амиџин конак, Вука Караџића 1, Крагујевац
3. Народни музеј, Првослава Стојановића 8, Крагујевац
4. Народни музеј, Првослава Стојановића 6. лок. 6, Крагујевац
5. Народни музеј, Првослава Стојановића 6. лок. 5, Крагујевац
6. Стара Скупштина, Вука Караџића 1, Крагујевац
7. Музеј Светозар Марковић, Светозара Марковића бр. 23
8. Народни музеј, Николе Пашића, Крагујевац
9. Народни музеј Крагујевац, Дулене
10. Легат сликарке Љубице Филиповић, Танаска Рајића 52, Крагујевац
11. Галерија, Вука Караџића 1, Крагујевац
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове, у вези са
преносом и испоруком електричне енергије до места примопредаје.
Снабдевач је дужан да одмах по потписивању овог уговора а пре отпочињања
испоруке електричне енергије закључи:
1) уговор којим је уредио своју балансну одговорност а којим су обухваћена и
места примопредаје тог крајњег купца
2) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен
Цена
Члан 3.
Уговорена цена електричне енергије, према понуди снабдевача из члана 1. овог
уговора износи:
Предмет
набавке
1
Електрична
енергија
(ВТ)
Електрична

Ј Јединична
Јед.
цена без
мере
ПДВ-а
2

3

Јединична Процењене
цена са
количине
ПДВ-ом
(годишње)
4

k

5
36.000 kwh

k

9.000 kwh

kWh

Укупна
цена без
ПДВ-а
(3х5)
6

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х5)
7
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kWh
УКУПНО

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
Уговорена цена не обухвата трошкове услуге приступа и коришћења преносног и
дистрибутивног система и накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије.
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 методологијама за одређивање
цена објављених у „Службеном гласнику РС“.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 4.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за купца, на местима
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње
електричне енергије за претходни месец.
У случају да уговорене стране нису сагласне око количине продате, односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора
преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, снабдевач издаје купцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,
обрачунски период, као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона
о енергетици.
Снабдевач рачун доставља поштом.
Право купца на приговор на рачун
Члан 5.
На испостављен рачун купац може поднети приговор у року од 8 дана од дана
добијања рачуна.
Приговор купца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 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 дана од дана пријема приговора.
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У случају да снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним
путем обавестити купца уз образложење одлуке о приговору..
Плаћање
Члан 6.
Купац се обавезује да плаћање по испостављеном рачуну, у року од 45 дана од
дана пријема рачуна.
У случају да купац не плати рачун у уговореном року, снабдевач ће му обрачунати
камату, у складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања
до датума измирења дуга.
Обрачун камате из става 2. овог члана, купац је дужан да плати снабдевачу у року
од 8 дана од датума испостављања обрачунате камате.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог
уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну
штету,, у складу са законом.
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)
Члан 8.
Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за накнаду штете у случају
више силе.
Виша сила ослобађа снабдевача обавезе да испоручи, а купца да преузме количине
електричне енергије, утврђене уговором за време њеног трајања.
Као виша сила, за 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, електронском поштом 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.

КОНКУРСНА

Д О КУ М Е Н ТА Ц И Ј А

Ј Н М В 0 2 / 2 0 1 5 | С Т РА Н А 3 0

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 спречава 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, ел. поштом, факсом) обавести другу уговорну
страну.

Трајање уговора
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица
уговорних страна.
Период важења уговора је годину дана од дана закључења уговора, односно до
утрошка средстава предвиђених у Финансијском плану, односно Плану набавки купца за
2015. годину, у зависности од тога шта пре наступи.
Раскид уговра
Члан 10.
Свака уговорна страна може раскинути овај уговор уколико се друга страна не
придржава одредаба уговора.
Уговорне стране су сагласне да уговор престаје да важи:
- споразумом уговорних страна,
- једностраним отказом од стране било које уговорне стране, писменом изјавом и
са отказним роком од 15 дана.
Сву штету која настане раскидом овог уговора, сноси она уговорна страна, која је
скривила раскид уговора.
Завршне одредбе
Члан 11.
Купац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор купца на рачун,
упозорења или другог писмена снабдевача које се односи на овај уговорни однос, сматра
уредном, уколико је снабдевач исте доставио на адресу наведену у овом уговору..
Члан 12.
Овај уговор се може изменити или допунити у писаној форми, закључивањем
анекса уговора.
Уговорне стране се обавезују да без одлагања писмено обавесте другу страну о
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
током важења овог уговора и да ће је документовати на прописани начин, као и да ће
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доставити податке о свакој извршеној статусној или организационој промени и свакој
другој промени везано за опште податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.).
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим уговором, примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици
и других закона и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката,
енергетске делатноси и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа
решавају споразумно.
Уколико спорови између уговорнх страна не буду решени споразумно, уговара се
надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 15.
Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, од којих по 2 примерка задржава
свака уговорна страна.

За СНАБДЕВАЧА
__________________________

За КУПЦА
_____________________________

