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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса наручипца: ПШ „Жаркп Зреоанин“, Нпви Сад, ул. Бул. Десппта Стефана бр.
8.
2. Интернет страница
наручипца:
www.zarkons.edu.rs
3. ПИБ- 100235683
4. МАТИЧНИ БРПЈ: 08066795

5. Врста ппступка јавне набавке : Предметна набавка се спрпвпди кап јавна набавка мале
вреднпсти у складу са Закпнпм п јавним набавкама и ппдзакпнским актима кпјима се
уређују јавне набавке, Закпн п пблигаципним пднпсима и прпписима кпји регулищу
предметну материју
6. Предмет јавне набавке: Набавка дпбара снабдеваоем

електришнa

енергијa, са пптпуним,

7. Ппступак се спрпвпди ради закључеоа угпвпра п јавнпј набавци
8. Наппмене укпликп је у питаоу резервисана јавна набавка:
Предметна набавка није резервисана.

9.

Кпнтакт:Пснпвна щкпла „Жаркп Зреоанин“ “ Бул. Десппта Стефана бр. 8., 21000 Нпви
Сад , кпнтакт телефпн: 021-2365-453 ,лице за кпнтакт Мирпслава Урпщевић, службеник за
јавне набавке, e-mail sekretar.zarkons.@gmail.com
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II

ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ппис предметне набавке: ДПБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 09310000 – електришна енергија
Према технишкпј спецификацији
Ппис партије, акп је предмет јавне набавке пбликпван пп партијама
Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИСДПБАРА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА
КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂЕОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИСППРУКЕ ДПБАРА, МЕСТП ИСППРУКЕ ДПБАРА

1. ВРСТА ДПБАРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА ППТПУНИМ СНАБДЕВАОЕМ
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
У складу са Правилима п раду тржищта електришне енергије ( Сл. Гласник РС“ бр. 120/2012.,
120/2014)
Прпдаја, пднпснп исппрука електришне енергије мпра бити стална, гарантпвана и пдређена на
пснпву пстварене пптрпщое нарушипца, на местима примппредаје, тпкпм исппруке
3. КВАЛИТЕТ ДПБАРА
Врста и нивп исппруке електришне енергије мпра бити у складу са Правилима п раду пренпснпг
система и изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг система ( „Сл. Гласник РС бр. 79/2014),
Правилима п раду дистрибутивнпг система и Уредбпм п услпвима исппруке и снабдеваоа
електришнпм енергијпм ( „Сл. Гласник РС“ бр. 63/2013)
4. КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА : Кплишина електришне енергије пдређиваће се на пснпву пстварене
пптрпщое нарушипца на местима примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа
ПКВИРНИ ПБИМ ДИНАМИКЕ ИСППРУКЕ: аналпгнп расппреду утрпщка за перипд пд 12 месеци пд
дана закљушеоа угпвпра из прилпжене табеле
Ппнуђаш је кпмплетнп баланснп пдгпвпран ( 100%) за местп примппредаје нарушипцу
5. МЕСТП И НАЧИН ИСППРУКЕ : Местп исппруке дпбара су мерна места Нарушипца прикљушена

на дистрибутивни систем у категприји пптрпщое: ниски наппн и щирпка пптрпщоа
електришне енергије у пбјекту Нарушипца.
6. НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂЕОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
У складу са шл. 135. Закпна п енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014 Пператпр дистрибутивнпг
система електришне енергије пдгпвпран је за сигуран, ппуздан и безбедан рад дистрибутивнпг
система и квалитет исппрушене електришне енергије
7. РПК ИСППРУКЕ: угпвпр се закљушује на пдређенп време , на перипд пд 7 ( седам) месеци
пд дана закљушеоа угпвпра пднпснп пд датума ваљанпг укљушеоа пбрашунскпг мернпг
места у балансну групу снабдеваша пд 00:00 шас. дп 24:00 шас.
8. РЕКЛАМАЦИЈА
На исппстављен рашун Нарушилац- купац има правп да у рпку пд 8 дана пд дана пријема ппднесе
пригпвпр ппнуђашу. Ппнуђаш –исппрушилац је дужан да у рпку пд 8 дана, пд дана пријема
пригпвпра пдлуши п пригпвпру Нарушипца.
Пригпвпр не пдлаже пбавезу плаћаоа рашуна
У слушају да је пригпвпр пснпван, ппнуђаш- исппрушилац ће изврщити пдгпварајуће исправке у
рашуну и дпставити их нарушипцу- купцу
.)
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ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ

Планирана – прпцеоена пптрпщоа пп мернпм месту:
1. Мернп местп (ЕД БРПЈ) 14100 27135
Категприја: Ширпка пптрпщоа , ниски наппн ТГ 11/

1. Мернп местп 1 (ЕД брпј:141 27135)
ПЕРИПД 2014
Пбрашунска
велишина kWh-ЈT

Пдпбрена снага
(kWh) Wh

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар

23.761
600
19560
14400
15240
9480
2760
5880
16800

17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25

Пктпбар
Нпвембар
Децембар
УКУПНП

21240
20400
20880
171001

17.25
17.25
17.25

.
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-а И УПУТСТВП
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА
Табела - Ппнуђач у ппступку јавне набавке мпра дпказати:
Ред.
Услпви:
Дпкази:
брпј
- ПРАВНП ЛИЦЕ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре,
пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда
- да jе регистрпван
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре,
кпд надлежнпг
Наппмена:
пргана, пднпснп
1.
 У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пвај дпказ
уписан у
дпставити за свакпг шлана групе ппнуђаша
пдгпварајући
 У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, пвај
регистар
дпказ дпставити и за ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша
дпставити за свакпг пд оих)
- ЗАКПНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКП ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извпд из
казнене евиденције, пднпснп увереое пне пплицијске управе
Министарства унутращоих ппслпва где је пребивалищте лица, да
није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине,
- да пн и оегпв
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре.
закпнски заступник
- ПРАВНП ЛИЦЕ: Увереое првпстепенпг суда на шијем ппдрушју је
нису псуђивани за
седищте правнпг лица да није псуђиванп за некп пд кривишних дела
некп пд кривишних
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиванп за некп
дела кап шлан
пд кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите
прганизпване
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита,
криминалне групе,
кривишнп делп преваре. За ппбрпјана кривишна дела надлежни
да нису псуђивани за
судпви, шије је увереое пптребнп дпставити, су:
2.
кривишна дела
- Пснпвни суд на шијем ппдрушју је седищте правнпг лица,
прптив привреде,
- Вищи суд на шијем ппдрушју је седищте правнпг лица,
кривишна дела
- Вищи суд у Бепграду да није псуђиван за некп пд кривишних
прптив живптне
дела кап шлан прганизпване криминалне групе.
средине, кривишнп
Наппмена:
делп примаоа или
 У слушају да ппнуду ппднпси правнп лице пптребнп је
даваоа мита,
дпставити пвај дпказ и за правнп лице и за закпнскпг
кривишнп делп
заступника.
преваре
 У слушају да правнп лице има вище закпнских заступника, пве
дпказе дпставити за свакпг пд оих.
 У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пве дпказе
дпставити за свакпг шлана групе.
 У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, пве
дпказе дпставити и за ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша
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дпставити за свакпг пд оих).
Пви дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре
птвараоа ппнуда.

.

3

4.

6.

- да је измирип
дпспеле ппрезе,
дппринпсе и друге
јавне дажбине у
складу са прпписима
Републике Србије
или стране државе
када има седищте на
оенпј теритприји

- да има важећу
дпзвплу надлежнпг
пргана за пбављаое
делатнпсти кпја је
предмет јавне
набавке
( шл. 75. Ст. 1. Ташка 5.
ЗЈН)
- да распплаже
неппхпдним
ппслпвним
капацитетпм
да је ппнуђаш
активан ушесник на
тржищту електришне
енергије, пднпснп да
је у билп кпјем
перипду из
претхпдне две
гпдине, дп дана
пбјављиваоа ппзива
за ппднпщеое
ппнуде на Ппрталу
јавних набавки
пбавип минималнп
једну трансакцију.

- ПРАВНП ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКП ЛИЦЕ:
1. Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде
да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и
2. Увереое Управе јавних прихпда града, пднпснп ппштине да је
измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда.
Наппмена:
 Укпликп је ппнуђаш у ппступку приватизације, уместп 2 гпре
наведена дпказа треба дпставити увереое Агенције за
приватизацију да се налази у ппступку приватизације
 У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, пве дпказе
дпставити за свакпг шлана из групе
 У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, пве
дпказе дпставити и за ппдизвпђаша (акп је вище ппдизвпђаша
дпставити за свакпг пд оих)
 Пва увереоа не мпгу бити старија пд два месеца пре
птвараоа ппнуда
1. Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна - Дпказ: лиценцу за
снабдеваое електришнпм енергијпм, кпју је издала Агенција
за енергетику или адекватан дпкумент предвиђен прпписима
државе у кпјпј страни ппнуђаш има седищте (навести дпзвплу
за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке и
назив надлежнпг пргана за издаваое дпзвпле), а кпју
ппнуђаш дпставља у виду непверене кппије. Дпзвпла мпра
бити важећа.
ПРАВНП ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКП ЛИЦЕ:
Дпказ:
Пптврда – Увереое Пператпра пренпснпг система, пптписана и
пверена пешатпм., да је ппнуђаш активан ушесник на тржищту
електришне енергије, пднпснп да је у билп кпм перипду из претхпдне
две гпдине, дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на
ппрталу јавних набавки пбавип минималнп једну трансакцију
Наппмена:




У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, услпв из ташке 5.
група ппнуђаша испуоава заједнп, те је пптребнп дпставити
тражени дпказ за шлана/пве групе кпји заједнп испуоавају
тражени услпв (дпвпљнп је да један шлан групе испуоава пвај
услпва)
У слушају да ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, пвај
дпказ не треба дпставити за ппдизвпђаша.Услпв испуоава
ппнуђаш сампсталнп.
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7.

УСЛПВИ из шлана 75.
став 2
ДПКАЗИ: Пптписан и
пверен Пбразац
изјаве

- ПРАВНП ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКП ЛИЦЕ:
Изјава п ппщтпваоу пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа п
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтита живптне
средине и да нема забране пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у
време ппднпщеоа ппнуде
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица
ппнуђаша и пверена пешатпм. У кпликп ппнуду ппднпси група
ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица
лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.

Наппмена:
Нарушилац задржава правп да, на писани захтев, пре дпнпщеоа пдлуке изврщи кпнтрплу
испуоенпсти услпва за ушещће у предметнпм ппступку јавне набавке пд стране ппнуђаша и/или
ппдизвпђаша увидпм у релевантна дпкумента. Укпликп утврди да је ппнуђаш и/или ппдизвпђаш дпставип
неташне ппдатке та ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива. Нарушилац уппзправа Ппнуђаша да је
даваое неистинитих ппдатака у ппнуди пснпв за прекрщајну пдгпвпрнпсту, у смислу шлана 170. став 1.
ташка 3) ЗЈН и пснпв за Негативну референцу у смислу шлана 82. став 1. ташка 3) ЗЈН.

УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

Испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке,
у складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве, кпјпм ппд пунпм
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материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве за ушещће у
ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. Закпна, дефинисане пвпм кпнкурснпм
дпкументацијпм, псим услпва из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна п јавним набавкама
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за
заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.
Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву
ппдизвпђаша (Образац изјаве ппдизвпђача, дат је у прилпгу, пптписану пд стране
пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм.
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је
ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих
или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не
дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву
ппнуду пдбити кап неприхватљиву.
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет
страницама надлежних пргана.
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у
вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке,
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је
дпкументује на прпписани нашин.
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V
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап
заступник ппнуђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппнуђаш
_____________________________________________[навести назив ппнуђача] у
ппступку јавне набавке дпбара – електришна енергија ЈН 3/2016.......- испуоава све услпве из шл.
75.ст. 1. Ташке 1,2,3 и шл. 76. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за
предметну јавну набавку, и тп:
1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
2. Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или
даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са
прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј
теритприји);
4. Да испуоава дпдатни услпв: ппслпвни капацитет да је ппнуђаш активан ушесник на
тржищту електришне енергије, пднпснп да је у билп кпјем перипду из претхпдне две
гпдине, дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуде на Ппрталу јавних
набавки пбавип минималнп једну трансакцију.

Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппнуђаш:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.
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ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап
заступник ппдизвпђаша, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Ппдизвпђаш____________________________________________[навести назив ппдизвпђача] у
ппступку јавне набавке дпбара- електришна енергија - брпј 3/2016, испуоава све услпве из шл. 75.
Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и
тп:
1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући
регистар;
2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа
или даваоа мита, кривишнп делп преваре;
3) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу
са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј
теритприји).
Местп:_____________
Датум:_____________

М.П.

Ппдизвпђач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.
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ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. Став 2. Закона _________________дајем

ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне набавке добараелектрична енергија , број ЈН 3/2016 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

Дана_______________

М.П.

ПОНУЂАЧ

__________________
Потпис овлашћеног лица
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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УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА
КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА
Ппнуда се дпставља у писанпм пблику, у једнпм примерку, на пбрасцу из кпнкурсне
дпкументације. Ппнуда мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена и пптписана пд стране
пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу,
дужан је да грещку, пднпснп ппгрещан текст , прецрта једнпм хпризпнталнпм цртпм и правилнп
пппуни, тј. упище нпви текст.
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену
на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити на адресу: ПШ „Жаркп Зреоанин“ Нпви Сад, ул. Бул. Десппта
Стефана бр. 8. са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку дпбра,– електрична
енергија ЈН бр.3 /2016..... - НЕ ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра благпвременпм
укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 15.03.2016.
дo 12.00 часпва
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази,
пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа.
Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема
ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема ппнуде.
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се
неблагпвременпм.
Акп је ппднета неблагпвремена ппнуда, нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка птвараоа вратити
нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп.
ПТВАРАОЕ ППНУДА- ЈАВНП OТВАРАОЕ ППНУДА ПДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 15.03.2016. У 12,30 ЧАСПВА
НА АДРЕСИ: ПШ „ЖАРКП ЗРЕОАНИН“ , Нпви Сад, ул. Бул. Десппта Стефана бр. 8. На првпм
спрату, управа шкпле
Приликпм ппднпщеоа ппнуде, ппнуђаш је дужан да дпстави:
1. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен Пбразац ппнуде
2. Мпдел угпвпра, пппуоен,пптписан и пешатпм пверен на ппследопј
страни мпдела угпвпра, шиме ппнуђаш пптврђује да прихвата
елементе мпдела угпвпра
Страна 14 од 35

3. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац изјаве п трпщкпвима
припремаое ппнуде ( није пбавезан)
4. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве п испуоаваоу
услпва из шл. 75. Ст. 1. Ташка 1,2,3, и шл. 76. Закпна п јавним
набавкама
5. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац изјаве п ппщтпваоу
услпва из шк. 75. Став 2. ЗЈН
6. Пппуоен, пптписан и пверен пашатпм пбразац п независнпј ппнуди
7. Лиценцу за тргпвину електришнпм енергијпм на тржищту електришне
енергије, издате пд стране Агенције за енергетику- важећа непверена кппија
8. Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац изјаве п финансијскпм
пбезбеђеоу
9. Средствп финансијкпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла (
предаје се у мпменту пптписиваоа угпвпра- бланкп, сплп меница са
менишним пвлащћеоем, кппију захтева за регистрацију менице,
пверенпг пд стране свпје ппслпвне банке, меница мпра бити платива
на први ппзив и не мпже садржати дпдатне услпве за исплату, краће
рпкпве пд рпкпва кпје је пдредип нарушилац, маои изнпс пд пнпга
кпји је пдредип нарушилац или прпмеоену месну надлежнпст за
рещаваое сппрпва
10. Менишнп пвлащћеое пбавезнп мпра да садржи ( ппред псталих
ппдатака)и ташан назив кприсника менишнпг пвлащћеоа нарушипца),
предмет јавне набавке, изнпс на кпји се издаје- 10% пд укупне
вреднпсти угпвпра у динарима, без пдв са навпђеоем рпка важнпсти10 дана дуже пд истека рпка трајаоа угпвпра.
11 Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави и изјаву, на свпм
мемпмарндуму, пптписану пд стране пвлащћенпг лица кпјпм се пбавезује
да ће укпликп му буде дпдељен угпвпр, ппступити у складу са шл. 141. Ст.
5. Закпна п енергетици, пднпснп да ће пдмах пппптписиваоу угпвпра
дпставити закљушен
-Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји су пбјекти
прикљушени
-Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје
крајоег купца.
3 ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама

4 ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп.
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5 . НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде.
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп
дпставља.
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Пснпвна щкпла „Жаркп Зреоанин“
Бул. Десппта Стефана бр. 8., 21000 Нпви Сад, са назнакпм:
„Измена ппнуде за јавну набавку - дпбра, – електрична енергије , ЈН бр 3/2016 - НЕ ПТВАРАТИ”
или
„Дппуна ппнуде за јавну набавку- дпбра – електрична енергија ЈН бр 3/ 2016.- НЕ ПТВАРАТИ”
или
„Пппзив ппнуде за јавну набавку - дпбра, – електрична енергија , ЈН бр 3 /2016. - НЕ ПТВАРАТИ”
или
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку- дпбра – електришна енергија , ЈН бр 3 /2016 - НЕ
ПТВАРАТИ”.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси
група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и
адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду.
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.
У Пбрасцу ппнуде , ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду
сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде наведе да
ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити
ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити
прекп ппдизвпђаша.
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп
изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу.
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва , у складу са упутствпм
какп се дпказује испуоенпст услпва
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке,
пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради
утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА
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Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум
кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а
кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 6) Закпна и тп ппдатке п:
шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем,
ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,
ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,
ппнуђашу кпји ће издати рашун,
рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,
пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра.
9. НАЧИН, РПК И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ
РПК ПЛАЋАОА-у рпку пд 45 дана пд дана службенпг пријема рашуна у складу са Закпнпм п
рпкпвима измиреоа нпвшаних пбавеза у кпмерцијалним трансакцијама ( „Сл. Гласник РС“ бр.
119/13. рашунајући пд дана уреднп примљене фактуре за исппрушене кплишине електришне
енергије ( пптврђене пд стране ппнуђаша и нарушипца)
Нарушилац ће плаћати месешнп, за претхпдни месец, пп пријему исправне фактуре
НАЧИН ПЛАЋАОА Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша., у складу са динамикпм прилива
средстава у бучет Града Нпвпг Сада
Аванснп плаћаое није дпзвпљенп.
РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ: не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ
Цена у ппнуди мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим
свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст.
У цену електришне енергије је урашунат трпщак балансираоа у складу са Закпнпм п енергетици
Цена је фиксна и не мпже се меоати., за угпвпрени перипд исппруке
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92.
Закпна п јвним набавкама.
Пбавеза ппнуђаша је да искаже јединишну цену кwh електришне енергије, са пдв и без пдв.и
укупну цену на нашин назнашен у пбрасцу ппнуде
11. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП
ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ
УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ
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Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија и
привреде.
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у
Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине.
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада,
заппщљаваоа и спцијалне пплитике.
.
12. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА
ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у мпменту закљушеоа угпвпра преда нарушипцу једну
регистрпвану,бланкп „сплп“ меницу, менишнп пвлащћеое са клаузулпм „без прптеста“и са рпкпм
дпспећа „ пп виђеоу“ на изнпс пд 10% пд укупне вреднпсти угпвпра без пдв, са рпкпм важнпсти
кпји је 10 дана дужи пд угпвпренпг рпка важеоа угпвпра, тј. истека рпка за кпнашнп изврщеое
свих угпвпрених пбавеза, кап средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла. Акп се за време
трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст менице мпра да се
прпдужи за исти брпј дана за кпји ће бити прпдужен рпк и кппију картпна деппнпваних пптписа
пвлащћених лица ппнуђаша,
Нарушилац ће унпвшити меницу за дпбрп изврщеое рпкпва у слушају да ппнуђаш не буде
изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм.
Ппднета меница не мпже да садржи дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве, маои изнпс или
прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва.
Укпликп ппнуђаш не дпстави траженп средствп пбезбеђеоа у мпменту закљушеоа угпвпра, угпвпр
неће бити закљушен, пбзирпм да ће нарушилац ппнищтити пдлуку п дпдели угпвпра и угпвпр
мпже да се дпдели првпм следећем најппвпљнијем ппнуђашуМеница мпра бити рагистрпвана у регистру меницу НБС а кап дпказ ппнуђаш мпра да дпстави и
кппију захтева за регистрацију менице, кпји је пверен пд пд стране ппслпвне бавнке ппнуђаша.
Меница мпра бити непппзива, безуслпвна, и наплатива на први ппзив нарушипца.
Нарушилац ће меницу вратити пп истеку наведенпг рпка, на писмени захтев ппнуђаша.
У слушају да ппнуђаш не изврщи свпју угпвпрну пбавезу, изврщи их делимишнп или касни са
изврщеоем угпвпрних пбавеза, нарушилац ће активирати меницу.
У слушају реализације менице, ппнуђаш је дужан да, без пдлагаоа, дпстави нпву бланкп сплп
меницу, са пдгпварајућим прилпзима.

13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое.
Нарушилац је дужан да:
1. шува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди, кпји су ппсебним прпписпм
утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш пзнашип у ппнуди,
2.пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппну
ди
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3. шува кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, дп истека рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда.
Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други
ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.
Нарушилац ће кап ппверљиве третирати ппдатке у ппнуди кпји су садржани у дпкументима кпји су
пзнашени кап такви, пднпснп кпји у гпроем деснпм углу садрже пзнаку „ППВЕРЉИВП“, и
исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг лица и пешат Ппнуђаша.
Укпликп се ппверљивим сматра самп пдређени ппдатак садржан у дпкументу кпји је
дпстављен уз ппнуду, ппверљив ппдатак мпра да буде пбележен црвенпм бпјпм, ппред
оега мпра да буде наведена пзнака „ППВЕРЉИВП“, а исппд ппменуте пзнаке пптпис пвлащћенпг
лица и пешат Ппнуђаша.
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на наведени нашин.

14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику -путем ппщте на адресу нарушипца, или е-маилпм
sekretar.zarkons@gmail.com , тражити пд нарушипца дпдатне
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека
рпка за ппднпщеое ппнуде.
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у
писанпм пблику иистпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј
интернет страници.
Захтев за дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућује се на адресу нарушипца, са наппменпм
„Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације,
ЈН брпј 3/2016”.
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 (псам) или маое дана пре истека р
пка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое
п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.
Акп нарушилац пдгпвпр, пднпснп измену или дппуну кпнкурсне дпкументације , ппщаље
факспм, захтеваће пд заинтереспванпг лица да на исти нашин пптврди пријем пдгпвпра,
щтп је заинтереспванп лице дужнп да ушини.
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде
телефпнпм није дпзвпљенп.
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. Закпна.

15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА И ДППУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже, приликпм струшне пцене ппнуда, да, у писанпм пблику,
захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг
ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).
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Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити
кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити
примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу
(увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду
пдбити кап неприхватљиву.
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.
16. ДПДАТНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА КПЈИ СЕ НАЛАЗИ
НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Нарушилац ће пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три гпдине у ппсту
пку јавне набавке:
1) ппступап супрптнп забрани из шлана 23. и 25. Закпна п јавним набавкама;
2) ушинип ппвреду кпнкуренције;
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши
угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен;
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.
Нарушилац
ће
пдбити
ппнуду укпликп
ппседује
дпказ
кпји
пптврђује
да
ппнуђаш није испуоавап свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама
кпји су се пднпсили на исти предмет набавке, за перипд пд претхпдне три гпдине.
Дпказ мпже бити:
1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана;
2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке или
испуоеоа угпвпрних пбавеза;
3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни;
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку;
5) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм,
пднпснп угпвпрпм;
6) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и
ппд услпвима предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси;
7) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у ппнуди
кап ппдизвпђаши, пднпснп шланпви групе ппнуђаша.
Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у скла
ду са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји није истпврстан
предмету пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, дужан је да
у тренутку закљушеоа угпвпра преда нарушипцу бланкп сплп меницу за дпбрп изврщеое
ппсла, кпја ће бити са клаузулама: „без прптеста“ и „пп виђеоу“ на име дпбрпг изврщеоа
ппсла и евентуалнп плаћаое угпвпрне казне, кап и картпн деппнпваних пптписа за дпбрп
изврщеое ппсла у висини пд 15%, пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ‐а, са рпкпм важнпсти
кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла.
Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст менице
за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи.
Страна 20 од 35

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ
ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ БПДПВА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „ најниже ппнуђене цене. „
Избпр између дпстављених благпвремених и прихватљивих ппнуда, применпм критеријума
„најнижа ппнуђена цена“, ппдразумева рангираое ппнуда, самп и искљушивп, на пснпву
тпга кплики је збирни изнпс јединишних цена кwh ппнуђен, без ПДВ.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У
СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ БПДПВА ИЛИ
ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ
Укпликп две или вище ппнуда буду имале исту најнижу ппнуђену цену, угпвпр ће бити
дпдељен пнпм ппнуђашу кпји ппнуди дужи рпк плаћаоа.
19. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне
свпјине трећих лица снпси ппнуђаш.
20. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
Закона.
Захтев за заштиту рава се подноси наручиоцу са назнаком „Захтев за заштоту права ЈН
бр. 2/2016.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом
није другачије одређено. Наручиолац објављује обавештење о поднетом захтеву за
заштиту права на Порталу јавних набавки и на својиј интернет страници најкасније у року
од 2 дана од дана пријема захтева, кје садржи податке из прилога 3Љ ЗаконЗахтев за
заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. Ст. 2. Закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке
, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јаних набавки
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцау поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150 Закона..
Чланом 151 Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи и потврду о
уплати таксе из чл. 156. Закона.Као доказ о уплати таксе у смислу чл. 151. Став 1. Тачка
6.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 ( налог за
уплату) или 253 ( налог за пренос), позив на број 1-16 сврха: ЗЗП ОШ „Жарко Зрењанин“
ЈН 1/2016. Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).

21. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8
(псам) дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда, нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека
рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5.) Закпна.
У слушају да ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр, Нарушилац мпже да
закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем.
22. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА
ППнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрщнпщћу да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду,
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде
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VIII ПБРАЗАЦ ППНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
У свему у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и Ппзивпм за ппднпщеое ппнуда у јавнпј набавци
мале вреднпсти, дпбара – електришна енергија, брпј јавне набавке ЈН 3/2016, ппднпсимп следећу
ппнуду:
Ппнуда бр._________________ пд _________за( пппуоава ппнуђаш) јавну набавку мале вреднпсти
дпбра – електришна енергија брпј јавне набавке ЈН 3 /2016

1.ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Ппслпвнп име или скраћени назив из
пдгпварајућег регистра (Регистар Агенције за
привредне регистре):

Адреса ппнуђача:

Име пспбе за кпнтакт:

e-mail:
Телефпн:
Телефакс:
Ппрески брпј ппнуђача (ПИБ):
Матични брпј ппнуђача:
Шифра делатнпсти:
Назив банке и брпј рачуна:
Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра:

Страна 23 од 35

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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ППИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДПБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЦЕНА АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

Јединица Прпцеоене
мере
кплишине

Активна
kWh-ЈT
ел.енергија
За
пптпунп
снабдеваое
МЕСТП И НАЧИН
ИСППРУКЕ

Јединишна
цена пп
KWH без
пдв-а

Јединишна
цена пп
KWH
са
пдв -пм

Укупна
Изнпс
цена без
ПДВ
пдв-а за
прпцеоене
кплишине

Укупна цена
са пдв- пм
за
прпцеоене
кплишине

171.001
kWh

Мернп местп наручипца прикљученп на ЕД систем

Укупна цена у ппнуди пбухвата цену електричне енергије са 100% баланснпм
пдгпвпрнпшћу у складу са Закпнпм п енергетици, без пдв .
Сва празна ппља у табели пппуоава ппнуђач и прилаже са ппнудпм
Датум ____________
М.П.

__________________________
Пешат и пптпис пвлащћенпг лица

Наппмена:

Цена из ппнуде не пбухвата трпшкпве приступа и кпришћеоа система за пренпс електричне
енергије, нити трпшкпве приступа и кпришћеоа система за дистрибуцију електричне енергије,
кап ни накнаду за ппдстицај ппвлашћених прпизвпђача електричне енергије.
У рачуну за прпдату електричну енергију, ппнуђач- снабдевач ће фактурисати наручипцу свакпг
месеца, наведене трпшкпве, на пснпву пбрачунских величина, за местп примппредаје
наручипца, уз примену ценпвника за приступ систему за пренпс електричне енергије и
ценпвника за приступ системуза дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећпм
Пдлукпм п цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије (“Сл. Гласник РС” бр.
84/2013), пднпснп у складу са Пдлукпм п утврђиваоу метпдплпгије за пдређиваое цене
приступа систему за дистрибуцију електричне енргије (“Сл. Гласник РС” бр. 105/2012)
Трпшкпви накнаде за ппдстицај за ппвлашћене прпизвпђаче електричне енергије ће се
пбрачунавати према важећпј уредби п мерама ппдстицаја за ппвлашћене прпизвпђаче ел.
енергије
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IX МПДЕЛ УГПВПРА
УГПВПР ЗА НАБАВКУ ДПБАРА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -3/2016
Закључен између:
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Жарко Зрењанин―― са седиштем у Новом Саду , Бул. Деспота Стефана бр.
8. ПИБ:101641685, матични број: 08066795, телефон 021/2365-453, телефакс 021/2369-191, кога
заступа директор школе, Жарко Мушицки (у даљем тексту: Наручилац)
и
............................................................... са седиштем у .................................., улица и бро ј
.............................................,
ПИБ:...................................
матични
број
........................................
број
рачуна:
............................................... назив
банке:................................................,телефон:............................тел/факс:..................................................
............ кога заступа................................... (у даљем тексту: Испоручилац).
Са
подизвођачем/подизвођачима___________________________________________________________
__________
Са заједничким
понуђачем/понуђачима________________________________________________________________
_
(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (―Службени гласник РС‖ број 124/12,
14/2015, 68/2015 ) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео
поступак јавне набавке мале вредности, број 3/2016, чији су предмет добра – електрична
енергија,са потпуним снабдевањем
- да је Испоручилац доставио понуду, број ____________________ од ___________________2015
године и
- да је Наручилац изабрао овог понуђача, као најповољнијег и донео Одлуку о додели уговора,
број __________________ од ___________2016. године.
Уговорне стране сагласно констатују да понуда понуђача у потпуности одговара техничким
карактеристикама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и чине његов
саставни део.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара - електричне енергије са потпуним снабдевањем за
потребе Основне школе „Жарко Зрењанин― из Новог Сада према конкурсној документацији
Наручиоца и прихваћеној понуди Испоручиоца које чине саставни део овог уговора, и то:
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ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

Јединица Процењене Јединична
мере
количине
цена по
KWH без
пдв-а

Активна
kWh-ЈT
ел.енергија потпуно
снабдевање

Јединична
цена по
KWH са
пдв -ом

Укупна
ПДВ
цена без
пдв-а за
процењене
количине

Укупна
цена
са
пдв- ом за
процењене
количине

171.001
kWh

Члан 2.
Наручилац се обавезује да плати испоручиоцу за један кWh,електричне енергије износ од
___________дин. без пдв,а чија цена је утврђена у обрасцу понуде.
Количине добара из понуде представљају оквирне потребе наручиоца, те наручилац задржава
право да изврши прерасподелу количине добара према својим потребама.
Реализација уговорене вредности у 2016. Год. вршиће се до максимално расположивог износа
средстава у 2016. Год.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години
Утрошком средстава наручиоца у износу процењене вредности позиције у плану набавки,за ову
врсту добра пре истека рока, уговор престаје да важи пре истека рока, о чему наручилац
обавештава испоручиоца
Члан 3.
Понуђач—испоручилац сноси све ризике и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
преносом и испоруком електричне енергије, до места испоруке- мерног места наручиоца.
У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за
пренос електричне енергије, ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.
Трошкове из става 3. овог члана Испоручилац ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког
месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоца, уз примену
ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС― број: 84/13), односно у складу са
Одлуком о утаврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије („Службени гласник РС― број: 105/12).
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Члан 4.
Испоручилац се обавезује да електричну енергију испоручује у свему према спецификацији
Наручиоца, у складу са важећим прописима, професионалним стандардима, нормативима струке и
добрим пословним обичајима.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије изврше према следећем:
Испоручилац спроводи потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.
Период испоруке: седам месеци од дана закључења уговора,односно од датума ваљанпг
укљушеоа пбрашунскпг мернпг места у балансну групу снабдеваша пд 00:00 шас. дп 24:00 шас.
Количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца, на месту примопредаје, током
периода снабдевања.
Место испоруке: Обрачунско мерно место Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у
складу са постојећим ознакама ЕД из табела које су саставни део овог уговора.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручивати са фреквенцијом и напоном који
одговара вредностима утврђеним правилима о раду мпреносног система.
Испоручилац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању
правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' број 120/12), Правилима о
раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима
испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку
електричне енергије.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу изврши плаћање месечно у року од 45 , дана, од дана
службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене од
стране Испоручиоца, на рачун број __________________________________________, код
__________________________ банке., у складу са динамиком прилива средстава у буџет Града
Новог Сада
Члан 6.
Испоручилац је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став
5. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 57/11, 80/11‐ исправка, 93/12, 124/12), односно
да закључи и Наручиоцу достави:
- Уговор о приступу систему са оператором система на који су прикључени објекти Наручиоца,
наведени у конкурсној документацији и
- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Наручиоца .
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Члан 7.
Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца , на местима
примопредаје(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне
енергије за претходни месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне
енергије,као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система.
На основу документа о очитавању месечног утрошка, електричне енергије Испоручилац издаје
Наручиоцу обрачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне
енергије, обрачунски период, као и накнаде за трошкове приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача и пдв.
Члан 8.
Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави Наручиоцу једну
бланко соло меницу, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која представља
средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних
обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне.
Меница треба да буде са клаузулом „без протеста― и роком доспећа „по виђењу― и роком
важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора, с тим да евентуални
продужетак рока има за последицу продужење рока важности менице и меничног овлашћења за
исти број дана за који ће бити продужен рок.
Истовремено, Испоручилац се обавезује да Наручиоцу преда копију картона са депонованим
потписом овлашћеног лица Испоручиоца, менично овлашћење за Наручиоца да меницу може
попунити у складу са овим уговором, и копију захтева Испоручиоца за регистрацију менице у
Регистру меница Народне Банке Србије и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке
Испручиоца.
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца.
Наручилац се обавезује да меницу врати Испоручиоцу по истеку наведеног рока, на писани захтев
испоручиоца.
У случају да Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са
извршењем уговорних обавеза, Наручилац ће активирати меницу.
У случају реализације менице, Испоручилац је дужан да, без одлагања, достави Наручиоцу нову
бланко соло меницу, са одговарајућим прилозима.
Члан 9.
Уговор се закључује на одређено време , на период од годину дана од дана закључења уговора
односно од датума ваљаног укључења обрачунског мерног места у балансну групу снабдевача од
00:00 час. до 24:00 час
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Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна има право да затражи раскид уговора,
ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима.
Понуђач се обавезује да не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ овог уговора
због коришћења права наручиоца на промену снабдевача електричном енергијом, нити у том
случају може наручиоцу наметати додатне финансијске обавезе по том основу
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о
раскиду уговора.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим уговором, непосредно
примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских
прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања
тржишта електричне енергије у Републици Србији.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно.
Уколико то није могуће, уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири)
примерка, а Испоручилац 2 (два) примерка.
НАРУЧИЛАЦ
__________________

ИСПОРУЧИЛАЦ
____________________________________

OШ ―ЖАРКО ЗРЕЊАНИН―
директор
ЖАРКО МУШИЦКИ
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X ПБРАЗАЦ – ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ

На пснпву шлана 26. ЗЈН
__________________________________________________________________
(навести назив и адресу ппнуђаша)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу ППТВРЂУЈЕМ да је ппнуђаш
_______________________________________________________ (навести назив и адресу ппнуђаша),
ппнуду бр. ___________________ пд __________________ гпдине (Ппнуђач уписује свпј завпдни брпј и
датум) ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима.

Датум
_____________________________

Пешат и пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
______________________________
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XI ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ
Чланпм 88. ЗЈН је предвиђенп да:
(1) Ппнуђаш мпже да у пквиру ппнуде дпстави укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде.
(2) Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца
накнаду трпщкпва.
(3) Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан да
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип
накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди.
Редни
брпј

Врста трпшкпва

Датум
_____________________________

Изнпс трпшкпва

Пешат и пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша
_____________________________

Наппмена: Овај пбразац није пбавезни елемент ппнуде.Наручилац задржава правп прпвере изнпса
трпшкпва увидпм у фактуре и друга дпкумента.
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XII ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ФИНАНСИЈСКПМ ПБЕЗБЕЂЕОУ

___________________________________________________________________________________________
(Назив ппнуђача)
дајем

ИЗЈАВУ П ФИНАНСИЈСКПМ ПБЕЗБЕЂЕОУ
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да ћемп, у тренутку
пптписиваоа угпвпра у ппступку јавне набавке мале вреднпсти дпбара – електришна енергија за пптребе
ПШ „Жаркп Зреоанин“ у Нпвпм Саду, брпј 3/2016, дпставити једну бланкп сплп меницу и
менишнп пвлащћеое за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу пд 10% пд укупне вреднпсти угпвпра, без
урашунатпг ппреза на дпдату вреднпст, у кприст нарушипца, са клаузулпм “без прптеста”, рпкпм
дпспећа “пп виђеоу” и рпкпм важеоа 10 (десет) дана дужим пд угпвпренпг рпка важеоа угпвпра.
Истпвременп се пбавезујемп да ћемп, уз средства финансијскпг пбезбеђеоа Нарушипцу
предати и менишнппвлащћеое,кппију картпна са деппнпваним пптписпм пвлащћенпг лица ппнуђаша, кап и
кппију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Нарпдне Банке Србије, кпје је пверенп пд стране
ппслпвне банке.
ППНУЂАЧ
М.П.
Датум: __________________________
(пптпис пвлащћенпг лица)

_______________________

НАППМЕНА:
- Укпликп ппнуђаш наступа сампсталнп или са ппдизвпђашем, изјаву пптписује и пверава
пешатпм пвлащћенп лице ппнуђаша.
- Укпликп ппнуђаш наступа са группм ппнуђаша изјаву пптписује и пверава пвлащћенп
лице пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша или пвлащћенп лице ппнуђаша.
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На основу Закона о платном промету и Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ „ бр 16/65, 54/70, 57/89, „Сл.
лист СРЈ― бр. 46/96, „Сл. лист СЦГ― 1/2003- Уставна повеља, менични дужник предаје:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ
ПРЕДМЕТ: Полагање бланко, соло менице као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла на
основу уговора број ________од ___________.године за ЈНМВ- електрична енергија― „ ЈН бр. 3/2016
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:
Пун назив и седиште испоручиоца :............................................
Матични број:
...............................................................
Шифра делатности:
...............................................................
ПИБ:
...............................................................
Текући рачун ( навести све рачуне и називе банака МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА):
....................................
БАНКА..........................
....................................
БАНКА..........................
КОРИСНИК (у даљем тексту МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ):
Пун назив и седиште: ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ Нови Сад, Бул. Деспота Стефана бр. 8.
Матични број:
08066795
Шифра делатности:85.20 , образовање
ПИБ:
100235683
Текући рачун ( навести све рачуне и називе банака МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА):
840-41660-86 Управа за трезор

Предајемо 1 (и словима један) примерак уредно потписане и оверене бланко соло менице
Број серије:
за исплату

.............................................., koja je безусловна, платива на први позив и без додатних услова

и овлашћујемо неопозиво и безусловно МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА да горе наведену меницу попуни са уписивањем
клаузуле ‚‚БЕЗ ПРОТЕСТА‚‚ са роком доспећа меничне обавезе,по виђењу, укупног износа меничне своте који, по
меници, износи 10% од вредности уговора , без пдв , са роком важења 10 дана дуже од уговореног рока важења
уговора
Овлашћујемо МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА – да изврши наплату на терет рачуна меничног дужника без
даљег присуства МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, и то БЕЗУСЛОВНО, НЕОПОЗИВО, БЕЗ ПРОТЕСТА И ТРОШКОВА,
ВАНСУДСКИ, а на терет горе наведених рачуна МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, и одричемо се безусловно и неопозиво
права ПРИГОВОРА на начин испуњавања меница.
Ово овлашћење је везано искључиво за наплату потраживања МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА у износу од 10% од
вредности уговора ,, проистеклих по основу уговора бр. _________ од _________. године
Менични дужник овлашћује банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања, због
евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног
законом о платном промету и прописима донетима на основу закона.
МЕНИЧНИ ДУЖНИК се обавезује да ће у случају да МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ искористи горе наведену соло
меницу МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, уколико дође до статусних промена, промена лица овлашћених за потписивање
исте као и у случају промене позитивних законских прописа везаних за инструменте обезбеђења и инструменте
наплате потраживања, доставити нова средства обезбеђења прихватљива за МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА. Ово менично
-овлашћење (издато у два примерка) је пратећи документ за горе наведену меницу и остаје на снази 10 дана дуже од
коначног измирења свих обавеза МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА по основу горе наведене наруџбенице

Дана ......................године.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК-издавалац менице:
________________________________
М.П
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