
ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина,, Нови Сад
ул.Сутјеска бр.2, Нови Сад
дана: 2  9  .01.2016  .   године
дел.бр.: 835  

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15, у
даљем тексту:  Закон),  чл.  2.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Р. С.” бр.
86/15),  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  број  6/16-1,  деловодни  број:  386 од
21.01.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  деловодни број  387 од
21.01.2016. године наручилац је припремио:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара

6/16-1
ПРЕДМЕТ:

 ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА 
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-

-ПРВА ИЗМЕНА-

Комисија:

1. Јарослав Јашо
2. Душица Исаков
3. Милорад Лонић
4. Бранко Стојановић
5. Јелена Сувајџић
6. Мирта Дукић
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.Општи подаци о наручиоцу:
Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“, 
Aдреса: Сутјеска 2, Нови Сад,    www.spens.rs,
ПИБ: 100236311 
Матични број:  08157359
Број рачуна: 200-2388480101001-55
Шифра делатности: 9311
Назив банке:Поштанска штедионица

2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна  јавна  набавка  се  спроводи у  отвореном поступку,  у  складу са  Законом  о  јавним
набавкама  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
На ову јавну набавку ће се примењивати, поред прописа из става 1. ове тачке, и: 
• Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр.57/2011,80/2011-испр., 93/2012 и 124/2012 и 
145/2014),
 • Правила о раду тржиштима електричне енергије („Службени гласник РС“ 120/2012), 
• Правила о раду преносног система и изменама и допуна Правила о раду преносног система 
(„Службени гласник РС“ бр. 3/2012),
 • Правила о раду дистрибутивног система, 
• Уредба о условима о испоруци и снабдевању електричном енергијом („Службени гласник РС“, 
бр. 63/2013). 

3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 6/16-1 су добра – Електрична енергија

4. Укупно процењена вредност јавне набавке: 
60.000.000,00 динара без пдв-а. 

5  . Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци  на период од
годину дана

6.     На  помена     уколико је у питању резервисана јавна набавка  :
Није у питању резервисана јавна набавка.

7  . Контакт (лице или служба) :
Oсоба за контакт: Мирта Дукић
Е - mail адреса: mirta.dukic@spens.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 6/16-1  су добра – Електрична енергија
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија; 

2.     Партије 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3.  Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:  Није у питању резервисана
јавна набавка. 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС

3.1. Врста и количина добара  :

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). 

Количина  електричне  енергије  одређиваће  се  на  основу  остварене  потрошње  наручиоца  на
местима примопредаје током периода снабдевања. 

Оквирни  обим  динамике  испоруке:  аналогно  распореду  утрошка  према  приложеној  табели
планиране потрошње електричне енергије, по месецима.

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу.

3.2 Врста продаје:

Стална, према важећим прописима.

3.3. Техничке карактеристике (спецификације):

У складу са документом Правила о раду тржишта (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012 и 120/2014)

3.4. Квалитет:

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног
система ЈП "Електромрежа Србије" Београд ("Службени гласник РС", бр. 79/2014), Правилима о
раду  дистрибутивног  система  и  Уредбе  о  условима  испоруке  и  снабдевања  електричном
енергијом (''Службени гласник РС'', број 63/13)

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу.

3.5.   Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета   :

У складу са одредбама докумената из тачке 3.4 овог поглавља конкурсне документације.

3.6. Капацитет испоруке: 

Према Табели у овом поглављу - планирана потрошња електричне енергије по мерним местима. 

3.7. Период испоруке:

Од момента закључења уговора односно од 01.04.2016. године до утрошка средстава Корисника
добара, а најдуже до 31.03.2017. године,  од 00:00 h до 24:00 h. 

3.8. Мест  а     извршења: 

Мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на
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 средњем и ниском напону .
3.9. Обрачун утрошене електричне енергије
Понуђач 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, а о чему ће саставити записник.
Записник о оствареној потрошњи понуђач је дужан да достави уз фактуру за плаћање.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете енергије,
као валидан податак користиће се податак оператора система, и дати документ биће саставни део
рачуна.
3.10.   Резервно снабдевање

Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. Закона о
енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014)
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Tабеларни приказ планиране потрошње 
електричне енергије по локацијама:

ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ОБЈЕКТИМА НА
ГОДИШЊЕМ НИВОУ ИЗРАЖЕНА У kWh

Мерно место EД број Снага Оквирна
потрошња

у KWh
VT ( JT )

Оквирна
потрошња
у KWh  NT

Оквирна
потрошња у
kWh VT+NT

1
ГСЦ Војводина  ТС
СЦ1  10/04 кV    
Сутјеска 2

 141 0158953  
Одобрена 
снага kW: 
1900

8.000.000 2.200.000 10.200.000

2
ЗТС Вештачко 
клизалиште  
Хајдук Вељкова 11

 141 234552
Одобрена 
снага kW: 
160

400.000 150.000 550.000

3
СЦ Сајмиште   
Хајдук Вељкова  
11/А   куглана

 141 0244450
Одобрена 
снага kW: 
88.49

100.000 30.000 130.000

4
СЦ Сајмиште  
Новосадског Сајма 
60 канцеларија 
куглана  

 141 0014645
Одобрена 
снага kW: 
17,25

10.000 0 10.000

5
СЦ Сајмиште  
Новосадског сајма 
60   бункер 

 141 0014637
Одобрена 
снага kW: 
17,25

5.000 0 5.000

6
Тенис терени   Д. 
Туцовића 5 ГРО-2  

 141 0034166 Одобрена 
снага kW: 
17,25

8000 0 22.500

7
ЈП СПЦ Војводина 
стан Булевар 
Краља Петра првог
10/334

 1413377389
Одобрена 
снага kW: 
17,25

5000 2.000 7.000

8
СПЦ Војводина 
тениски терени
Новосадског Сајма 
62

 141 404733 Одобрена 
снага kW:
43.47

17000 8000 25.000

Напомена :
Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације,  уколико у
свом пословању стекне право да користи и додатне објекте.
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Tабеларни приказ месечне потрошње 
електричне енергије по локацијама у 2015. години :

Merno 
mesto

Objekat 
SPC 
Vojvodina

Tenis 
tereni

Sajmište 
klizalište-
bazeni 

Sajmište 
kuglana

Sajmište 
radionica
-kuglana

Sajmište 
bunker 
tereni

Stan 
Kralja 
Petra

Tenis tereni 
Sajmište 
Novosadskog
Sajma

Broj 
mesta 
141 

0158953 0034166 0234552 0244450 0014645 0014637 3377389 141404733

 VT NT JT VT NT VT NT JT JT JT          VT             NT

Januar 654068 204252 176 21874 7495 6028 1009 239 0 4 1500 500

Februar 614176 181340 153 18611 6404 3155 423 375 0 9 1500 600

Mart 639392 193076 92 14310 3989 4283 606 325 0 4 1500 600

April 533876 144188 126 11048 3297 4236 472 309 0 0 1500 600

Maj 509860 130036 93 10440 3092 3842 530 85 0 7 1500 600

Jun 611288 135484 98 40884 25434 3045 656 42 0 15 1500 600

Jul 611312 155576 127 46000 18556 3006 816 42 0 2 1500 600

Avgust 620444 189356 414 42992 17983 2557 1879 75 0 4 1500 600

Septembar 558824 153654 267 14939 5507 4588 698 47 0 1 1500 600

Oktobar 558108 158056 0 13818 4345 5444 638 381 0 5 1500 600

Novembar 637656 188768 165 15873 4832 4929 544 324 0 1 1500 600

Decembar 712912 210460 73 21924 6336 6500 700 400 0 1 1500 500

 

Ukupno 7349004 2043786 1667 272713 10727
0

51613 8971 2644 0 53 18000 7000
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1)Чл.     75.ст.1.тач.1:Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
        Доказ  : Извод  из регистра Агенције за привредне регистре,  односно извода из регистра
надлежног Привредног суда.

2) Чл.75.ст.1.тач.2. Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривчних дела као члан организоване криминалне групе,  да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
Напомена: понуђач који има више законских заступника доставља доказ из овог члана за
сваког законског заступника појединачно.
Доказ   за     правно лице:
- За  кривична  дела  организованог криминала - УВЕРЕЊЕ  ПОСЕБНОГ  ОДЕЉЕЊА  (ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ  КРИМИНАЛ)  ВИШЕГ  СУДА  У  БЕОГРАДУ, којим  се  потврђује  да  понуђач
(правно  лице)  није  осуђиван  за  неко од кривичних дела  као  члан  организоване  криминалне
групе. 
- За  кривична  дела  против привреде,  против  животне  средине,  кривично  дело примања или
давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке
из  казнене  евиденције  за  кривична  дела  која  су  у  надлежности  редовног  кривичног
одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,  односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице)
није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против животне  средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је
поред уверења  Основног  суда  доставити И УВЕРЕЊЕ  ВИШЕГ  СУДА на  чијем  подручју  је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица,  којом  се  потврђује  да  понуђач  (правно  лице)  није  осуђиван  за кривична  дела  против
привреде и кривично дело примања мита.
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има
више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Захтев за издавање овог уверења/извода може се поднети према месту рођења (сходно члану 2.
став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан
за  унутрашње  послове  општине  на  чијој  територији  је  то  лице  рођено)  и  према  месту
пребивалишта“.
- Ако понуду подноси   предузетник или  физичко лице: потребно је да  достави  Извод из
казнене евиденције надлежне Полицијске управе.- захтев за  издавање овог уверења може се
поднети према месту пребивалишта.
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Докази ne могу бити старији од два месеца од дана  отварања понуда, а у  супротном ће
понуда бити одбијена као неприхватљива.

3  )Чл.75.ст.1.тач.4     Услов  : Да је понуђач  измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
Доказ  :
-   Уверење Пореске управе Министарства финансија  да је измирио доспеле порезе и доприносе
и
-   потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање  или
потврду  надлежног  органа  да  се   понуђач  налази  у  поступку
приватизације(УверењеПорескеуправе Министарства финансија и министарства привреде да је
измирио  доспеле  порезе  и  доприносе и  уверење надлежне управе  локалне самоуправе да  је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде, а у супротном ће понуда
бити одбијена као неприхватљива.

Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници. 

4  ) Чл.75.ст.1.тач.5.Услов:   да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (овај услов постоји само ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом).

Доказ  :     Дозвола -  Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне
енергије издата од Агенције за енергетику.
5.    чл. 75. ст. 2.    Услов:   понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ:Потписан  о  оверен  Образац  изјаве  br.2  .  Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона у делу који се односи на непостојање забране делатности .
- Доказ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције 
за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
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                                                                        ДОДАТНИ   УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1)Пословни капацитет:
Услов: Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у
било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу, обавио минимално једну трансакцију

Доказ: Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на
тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до
дана  објављивања  позива  за  подношење  понуда  на  Порталу  јавних  набавки,  обавио
минимално једну трансакцију на годишњем нивоу.

Напомена  : У случају да  понуђач не  достави неки од тражених докумената,  понуда ће  бити
одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Начин достављања доказа:
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач  у  остављеном,  примереном року који  не  може бити  краћи  од 5  (пет) дана,  не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац  неће  одбити  понуду  као  неприхватљиву,  уколико  не  садржи  доказ  одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ,  осим  уколико  подноси  електронску  понуду  када  се  доказ  доставља  у  изворном
електронском облику.
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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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из  поступка јавне набавке,  која  наступи до доношења одлуке,  односно
закључења уговора,  односно током важења уговора о јавној  набавци и да  је  документује  на
прописани начин.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац  од  понуђача  захтева  да  при  састављању  својих  понуда  изричито  наведу  да  су
поштовали  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању и
условима рада, заштити животне средине,  као и да  му није изречена мера забране обављања
делатности, која се налази на снази у време објављивања  позива за подношење понуда; У вези
са  овим  условом  понуђач  у  понуди  подноси  Изјаву  у  складу  са  обрасцем  2.-  конкурсне
документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно
подизвођач, у своје име.
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство  понуђачима  како  да  сачине  понуду,  садржи податке  о  захтевима  Наручиоца  у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној
набавци добара. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку
јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом. 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

2. УПУТСТВО  О  НАЧИНУ  ПОПУЊАВАЊА  ОБРАЗАЦА  И  ПОСЕБНИ  ЗАХТЕВИ  У
ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуду треба  поднети на  обрасцима из  ове  конкурсне документације или  обрасцима  који  у
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању,  дужан је да је избели и правилно попуни,  а
место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом  у противном ће
понуда бити одбијена као неприхватљива.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као
заступник  понуђача  код  Агенције  за  привредне  регистре,  потребно  је  да  уз  понуду достави
овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.  
У  случају  заједничке  понуде  групе  понуђача  све  обрасце  потписује  и  оверава  члан  групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и  Обрасцу
понуде (поглавље VI),  изузев Oбразаца изјава у поглављима X i XI  којe попуњава, потписује и
оверава сваки члан групе понуђача у своје име.
Наручилац  може,  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда. 

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач  понуду  подноси  непосредно  или  путем  поште  у  затвореној  коверти  или  кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут  отвара.  Понуђач  обрасце  и  доказе  захтеване  конкурсном  документацијом  повезује
траком у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
поједини листови, односно прилози. Конкурсна која није упакована према претходном упуству
неће се узети у разматрање.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
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Понуду доставити на адресу:

ЈП”Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад Сутјеска, бр.2, ,са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добара – „ Електрична енергија“ бр. 6/16-1
– НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда  се  сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране  наручиоца до датума
назначеног у позиву за подношењње понуда за предметну набавку.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу  приспећа.
Уколико  је  понуда  достављена  непосредно  наручулац  ће  понуђачу  предати  потврду  пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена  по  истеку  дана  и  сата  до  којег  се  могу  понуде  подносити,  сматраће  се
неблаговременом.На отварање понуда,понуђачи могу послати  представника  који  је  дужан да
непосредно пре отварања понуда достави уредно оверено и потписано овлашћење о заступању
(пуномоћ). Комисија  за  јавну  набавку  наручиоца,  по  окончању  поступка  отварања
понуда,вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима,са назнаком да су
поднете неблаговремено.
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су саставни
део конкурсне  документације.Понуда  се  попуњава  и  подноси  на  обрасцу  из  конкурсне
документације.Понуде  које  нису  сачињене  на  обрасцима  из  конкурсне  документације  и  не
садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање.

Напомена:
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 који ће потписивати и
печатом   оверавати  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији,  изузев  образаца  који
подразумевају  давање  изјава  под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  (нпр.  Изјава  о
независној  понуди,  Изјава  о  поштовању обавеза  из  чл.75. ст.2.  Закона...), који  морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један  понуђач из групе  потписује  и  печатом оверава  обрасце дате  у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 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.

4. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је  дужан да  јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће
„Спортски и пословни центар Војводина“, Сутјеска,бр.2, 2. спрат, 21.000 Нови Сад,
 са назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку добара  –  „Електрична  енергија“ бр.  6/16-1 -  НЕ
ОТВАРАТИ”  или
„Допуна  понуде за  јавну  набавку добара  –  „Електрична  енергија“  бр.  6/16-1 -  НЕ
ОТВАРАТИ”   или
„Опозив  понуде за  јавну  набавку добара  –  „Електрична  енергија“ бр.  6/16-1-  НЕ
ОТВАРАТИ”   или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – „ Електрична енергија“ бр. 6/16-1- НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте  или  на  кутији  навести  назив и  адресу понуђача.  У  случају да  понуду
подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно  назначити  да  се  ради  о  групи  понуђача  и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који  је  самостално поднео понуду не  може истовремено да  учествује  у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI)
наведе  да  понуду  подноси  са  подизвођачем,  проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача. 
Понуђач  у  Обрасцу  понуде наводи назив  и  седиште  подизвођача,  уколико  ће  делимично
извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико  уговор  о  јавној  набавци буде  закључен  између наручиоца и  понуђача  који  подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне  документације,  у  складу са  Упутством како  се  доказује  испуњеност
услова.
Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу за  извршење обавеза  из  поступка  јавне  набавке,
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односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача,  ради
утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе  који  ће  бити  носилац  посла,  односно  који  ће  поднети  понуду и  који  ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
 понуђачу који ће издавати рачун, 
 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група  понуђача  је  дужна  да  достави  све  доказе  о  испуњености  услова  који  су  наведени  у
поглављу IV конкурсне  документације,  у  складу са  Упутством како  се  доказује  испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

10.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .

Рок плаћања је минимум до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре
(рачуна)  за  испоручене  количине  електричне  енергије  коју  испоставља  понуђач  на  основу
документа  (рачуна)  којим  наручилац  и  понуђач  (односно  Купац  и  Снабдевач)  потврђују
испоручене количине електричне енергије. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача (Снабдевача). 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

10.2 Захтев у погледу   места и   рока испоруке   електричне енергије.

Место испоруке су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње  на  средњем  и  ниском  напону,  у  свему  према  Табели  у  поглављу  број  III Врста,
техничке карактеристике, квалитет, количина и опис - планирана потрошња електричне енергије
за мерна места. 

Период  испоруке:  од  момента  закључења уговора  однсоно  од  01.04.2016.године до  утрошка
средстава  Корисника  добара,  а  најдуже  до  31.03.2017.  године, од  00:00  h  до  24:00  h    у
зависности од тога шта пре наступи.
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10.3  .   Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде,  наручилац је  дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима,  без пдв-а, на начин тражен у обрасцу понуде.
Цена обухвата  цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни
трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду
за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће, у
оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места
примопредаје  наручиоца,  уз  примену  ценовника  за  приступ  систему  за  пренос  електричне
енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са
важећом Одлуком о цени приступа систему за  дистрибуцију електричне енергије објављеној у
„Службеном  гласнику  РС“,  односно  у  ускладу  са  методологијама  за  одређивање  цена
објављених у „Службеном гласнику РС“.
Цена такође не обухвата акцизу за утрошену активну електричну енергију, сходно Закоку о
изменама и допунама Закона о акцизама (Сл. Гласник Р.Р. 55/2015 од 25.06.2015. године).

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

Ако је у понуди  исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама односно тражиће  образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним.

12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
Понуду треба поднети на  обрасцима из  ове  Конкурсне документације  или обрасцима који  у
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба
попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне
документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача.

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику,  на приложеном Обрасцу понуде. Садржину
понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75.  и 76.
Закона  о  јавним набавкама,  предвиђени чл.  77.-  овог  закона,  који  су  наведени у  конкурсној
документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове
тачке:
 попуњен и оверен Образац понуде-поглавље VI
 попуњен, потписан и оверен Образац Модел уговора-VII
 попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене са упутством-поглавље VIII
 попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде-поглавље IX 
 попуњен, потписан и оверен Образац Изјава понуђача о независној понуди- поглавље  X 
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 попуњен, потписан и оверен Образац  Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона о
јавним набавкама-поглавље  XI

 попуњен, потписан и оверен Образац  Изјава понуђача о  финансијској гаранцији-поглавље
XII

 обрасци и докази у складу са тачком 6. овог упутства у случају да група понуђача подноси
заједничку понуду, односно 7. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем.

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или
погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити
као неосноване.

13.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

Понуђач  којем  буде  додељен  уговор,  дужан  је  да  приликом  потписивања  уговора,  на  име
средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену
бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини
од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име
доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. 

Меница  мора  бити  евидентирана  у  Регистру  меница  и  овлашћења  Народне  банке  Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне  вредности  понуде  без  ПДВ-а.  Уз меницу мора  бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи
у меничном овлашћењу – писму. 

Нереализовану меницу биће враћена по основу писменог захтева за повраћај менице у року од
десет дана по престанку важења уговора.

Понуђач је дужан да достави меницу која је регистрована у складу са Законом о платном промету
(“Сл. гласник РС”, број 139/2014)  и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења
регистра меница (“Сл. гласник РС”, број 810/2015) и овлашћења (“Сл. гласник РС”, број 56/2011).
Као  доказ  да  је  меница  регистрована  како  је  горе  наведено,  Понуђач  је  дужан  да  достави
фотокопију овереног Захтева за регистрацију менице. Оверу предметног захтева врши пословна
банка понуђача.
Понуђачу коме је додељен и са којим се закључи уговор о јавној набавци, поднета бланко
меница враћа се одмах након достављања захтева за повраћај бланко менице, уколико
бланко меница остане ненаплаћена до окончања уговора  –  односно уколико изабрани
понуђач испуни све уговорене обавезе.
У случају понуде са подизвођачем бланко меницу и остала документа уз меницу подноси
понуђач.

Ко д  заједничке понуде групе понуђача бл а н ко  м е н и ц у  и  остала документа уз м е н и ц у
п од н о с и  б и л о  који члан групе понуђача.
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14.     ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  АУТОНОМИЈЕ ИЛИ  ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ
ГДЕ   СЕ   МОГУ   Б ЛАГО ВРЕМЕНО   ДОБИТИ   ИСПРАВНИ   ПОДАЦИ   О   ПОРЕ
СКИМ   ОБАВЕЗАМА,  ЗАШТИТИ   ЖИВОТНЕ   СРЕДИНЕ,   ЗАШТИТИ  ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, У СЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ  ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВ ОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, министарства надлежног за
финансије. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у министарству
надлежном за рад.

15.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени
или означени као поверљиви. 

Наручилац  може  да  одбије  да  пружи  информацију  која  би  значила  повреду  поверљивости
података добијених у понуди. 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи
ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су
прописима означени као поверљиви.
Наручилац  ће  као  поверљива  третирати  она  документа  која  у  десном горњем углу великим
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.Ако
се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов
представник  изнад  ознаке  поверљивости  написати  «ОПОЗИВ»,  уписати  датум,  време  и
потписати се.Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената,
Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

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

16.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА  ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  путем  поште  на  адресу:  Јавно  предузеће
„Спортски и пословни центар Војводина“, Нови Сад, Сутјеска 2, 2 спрат, број канцеларије  5
електронске  поште на  e-mail: mirta.dukic@spens.rs или  факсом на  број  021/6621-780  сваког
радног  дана  у  периоду  10,00   часова  до  14,00  часова. тражити  од  наручиоца  додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,  одговор  доставити  у  писаном
облику  и  истовремено  ће  ту  информацију  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој
интернет страници. 
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Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за  додатним
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације, ЈН бр.  6/16-1  „Електрична
енергија“. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за  подношење понуда,  дужан је  да  продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

17.  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД  ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ  ОТВАРАЊА  ПОНУДА  И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 1
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  прегледу,  вредновању  и
упоређивању  понуда,  а  може  да  врши  контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог
подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно  извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву. 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
Напомена: Најнижа јединична цена за Mwh активне енергије по јединственој тарифи.

19.  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  као  најповољнија  биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине  и  да му није изречена мера
забране обављања делатности, која се налази на снази у време објављивања  позива  за
подношење понуда; (Образац Изјаве дат је као саставни део конкурсне документације).     

21. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
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Благовремена  понуда,  је  понуда  која  је  примљена  од стране Наручиоцу у  року одређеном у
позиву. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом,
а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу,
са назнаком да је поднета неблаговремено.
Представници  понуђача  који  учествују  у  поступку  јавног  отварања  понуда,  морају  да  пре
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом
поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног
лица понуђача.

22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђача.

23 ..  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће Одлуку о избору најповољније понуде донети у року који не може бити дужи 
од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда .
О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има
интерес за доделу уговора, (односно оквирног споразума) у овом поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона
о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.  Захтев за заштиту права се доставља непосредно,  електронском поштом на е-маил
(навести е-маил адресу), факсом на број (навести број факса) или препорученом пошиљком са
повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,  против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев  за  заштиту права  којим се  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива  за  подношење
понуда  или  конкурсне  документације  сматраће  се  благовременим  ако  је  примљен  од  стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама 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 става 4.  овог одељка (рок из става 3.  члана 149.
Закона о јавним набавкама), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора (односно одлуке о закључењу оквирног споразума), и
одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (а пет дана у поступку доношења одлуке о
додели  уговора  на  основу  оквирног  споразума  у  складу  са  чланом  40а  Закона  о  јавним
набавкама).

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана
149. Закона о јавним набавкама), 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.

Наручилац  објављује  обавештење  о  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  на  Порталу  јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ из  Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од:

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;

3)  250.000  динара  ако  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  пре  отварања  понуда  и  ако  је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

4)  120.000  динара  ако  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  након  отварања  понуда  и  ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених  вредности  свих  оспорених  партија  није  већа  од  120.000.000  динара,  уколико  је
набавка обликована по партијама;

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа
од 120.000.000 динара;

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене
цене  понуђача  којима  су  додељени  уговори,  ако  се  захтев  за  заштиту права  подноси  након
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Број рачуна: (број- 840-30678845-06), 
Позив на број: (број или ознака јавне набавке),
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Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл.  138. до 167. Закона о
јавним набавкама.

25. УСЛОВИ И РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтев за заштиту права закључити
уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из  члана 149.
З а к о н а  о  ј а в н и м  н а б а в к а м а . Ако наручилац не достави потписан уговор
понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати
одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет
благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најпвољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити
позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.
Измена уговора о јавној набавци
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промене битних
елемената уговора  као што су измена уговореног обима предмета набавке и промена уговорене
цене и других битних елемената уговора.
Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о
измени уговора коју је дужан да објави на Порталу јавних набавки у року од 3 дана
Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору.
Измене током трајања уговора се спроводе ускладу са чланом 115. Закона.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  бр ________________  од __________________  за  јавну  набавку добара  бр.  6/16-1-
„ Електричнa енергија“. 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда  подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима  заједничке  понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добара бр. 6/16-1 - „ Електрична енергија“

Табеларни део понуде

Ред.

бр.
Врста 

Оквирна планирана
количина

(у kWh)

Јединична цена
(без ПДВ)

Укупна цена

(без ПДВ-а)

1.
Електрична енергија
јединствена тарифа

10.949.500

Укупна цена без ПДВ-а:

ПДВ:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Цена је јединствена и обухвата цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.

***НАПОМЕНА***

Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне електричне
енергије.

Остали елементи понуде:  

Рок плаћања:
( минимум  до  20-ог  у  текућем  месецу  за
претходни  месец,  а  по  пријему фактуре
(рачуна) за испоручене количине електричне
енергије)

до__________-ог у текућем месецу за претходни 
месец

Рок важења понуде:
___________ дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 90 дана од дана отварања 
понуда)

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________ ________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 61.-  Закона  о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15 и 68/15),
израђен је овај:

М О Д Е Л
  У  Г  О  В  О  Р  А

О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА

Закључен између: 1.-  Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ 
  Нови Сад, Сутјеска 2, ПИБ: 100236311, матични број:  08157359
  број рачуна: 200-2388480101001-55 код банке  Поштанска штедионица,
  а кога заступа в.д.  директор Александар Шукић као Наручилац ( у даљем 
  тексту  Корисник)
 и                               

                               2.- .................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
кога заступа...................................................................  као Понуђач ( у даљем 
тексту Снабдевач) са подизвођачем
_________________________________________________________
_________________________________________________________

А  К  О     Ј  Е         Д      А  Т  А     З  А  Ј      Е  Д  Н      И  Ч  К  А     П      О  Н  У  Д  А   

2. ______________________________

2.1 ____________________________
2.2 ____________________________ 
2.3____________________________

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити
закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном
понудом  и  у  том  смислу  ће  бити  накнадно  дорађене  одређене  клаузуле  којима  ће  се
регулисати тражени услови из Позива за подношење понуде и Конкурсне документације.
Овај модел  уговора  који  је  саставни  део  конкурсне  документације,  Понуђач  попуњава  у
складу  са  својом  понудом,  парафира  све  стране,  оверава  печатом  и  потписом,  чиме
потврђује да прихвата елементе из модела уговора. 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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 ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет уговора је набавка добара – „ Електрична енергија“ која је предмет јавне набавке број
6/16-1.

Снабдевач  се  обавезује  да  Кориснику изврши  испоруку  електричне  енергије,  у  складу  са
понудом  Снабдевача  бр.______  од  __________   и  према  поглављу  број  III  Конкурсне
документације   Врста,  техничке  карактеристике,  квалитет,  количина  и  опис -  планирана
потрошња електричне  енергије  за  објектe које  се  налазе у  истом,  а  чине саставни део  овог
уговора,  а у свему  према свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
испоруку електричне енергије.

                             КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 2.

Уговорне  стране  уговарају  обавезу  испоруке  и  продаје,  односно  преузимања  и  плаћања
електричне енергије према следећем: 

- Врста  снабдевања:  потпуно  снабдевање  електричном  енергијом  са  балансном
одговорношћу, 

- Капацитет испоруке: јединична цена по кwh,

- Период  испоруке:Уговор  се  закључује  на  период  од  годину  дана  односно  до
утрошка средстава предвиђених за предметну набавку , који почиње да тече од
дана 01.04.2016. године.

- Количина енергије: на основу остварене потрошње Корисника.
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Корисника прикључена на дистрибутивни систем
у категорији потрошње на ниском напону и средњем напону  у складу са постојећим ознакама
ЕД из  обрасца III  - ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА  И
ОПИС

 - планирана потрошња електричне енергије за  објектe -  која је прилог и саставни део овог
Уговора. 

                                                      ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 3.

Укупна вредност овог уговора износи највише 60.000.000,00 динара (без укљученог ПДВ-а).

Јединична цена за један kWh утврђена Понудом из чл. 1 овог уговора, фиксна је и непроменљива
за уговорени период снабдевања.

У цену из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а 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 ел.енергије. 

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Кориснику
сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Кориснику, 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
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у ''Службеном гласнику РС''.

Цeнa из стaвa 1. oвoг члaнa сe мoжe мeњaти укoликo дoђe дo прoмeнe цeнa eлeктричнe eнeргиje,
нa кojу je дaтa сaглaснoст oд стрaнe Aгeнциje зa eнeргeтику РС.

                                                             МЕСТА ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Места  испоруке  су  постојећа  обрачунска  мерна  места  Корисника прикључена  на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и средњем напону. 

Снабдевач је  дужан да пре испоруке  поступи у складу са чланом 141.  Став  5.  Закона о
енергетици, односно да одмах по потписивању уговора, закључи:

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Корисника. 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Корисника. 

                                     ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 5.

Оператор дистрибутивног система је задужен за доставу података о утрошеној електричној
енергији у протеклом месецу, измерену и регистровану на местима примопредаје ( мерна места )
на основу којих Снабдевач врши обрачун утрошене електричне енергије за претходни месец.

 Снабдевач ћe првoг дaнa у мeсeцу, кojи je рaдни дaн зa Корисника, нa мeстимa примoпрeдaje
(мeрнa  мeстa)  извршити  oчитaвaњe  кoличинe  oствaрeнe  пoтрoшњe  eлeктричнe  eнeргиje  зa
прeтхoдни мeсeц.

У  случajу  дa  угoвoрнe  стрaнe  нису  сaглaснe  oкo  кoличинe  прoдaтe,  oднoснo  прeузeтe
eлeктричнe eнeргиje, кao вaлидaн пoдaтaк кoристићe сe пoдaтaк oпeрaтoрa прeнoснoг систeмa.

Нa oснoву дoкумeнтa o oчитaвaњу утрoшкa, Снабдевач издaje Кориснику рaчун зa испoручeну
eлeктричну eнeргиjу, кojи сaдржи искaзaну цeну eлeктричнe eнeргиje, oбрaчунски пeриoд, кao и
нaкнaдe  прoписaнe  зaкoнoм,  пoрeзe  и  oстaлe  oбaвeзe  или  инфoрмaциje  сагласно  Закону  о
енергетици. 

Снабдевач рачун доставља поштом. 

                УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 6.

Корисника je дужaн дa плaти рaчун до _________-ог у текућем месецу за претходни месец, а
по пријему рачуна за испоручене количине електричне енергије.

Корисник ће  извршити  плаћање  на  банкарски  рачун  Снабдевача,  по  писменим
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

Сматраће се да је Корисник измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ
цене за преузету електричну енергију. 

 Члан 7.                                  
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Средства  за  реализацију овог  уговора  обезбеђена  су  Финансијским  планом за  2016.  годину.
Плаћење доспелих обавеза насталих у 2016. години, вршиће се до висине одобрених средстава
за ту намену, а у складу са законом којим се одређује буџет за 2016. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2017. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђења средстава предвиђених финансијским планом  за 2017. годину.

У супротном ,уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Корисника.

ОБАВЕЗЕ СНАБДЕВАЧА

Члан 8.
Пoрeд oбaвeзa нaвeдeних члaнoвимa oвoг Угoвoрa, Снабдевач је  дужaн дa:

- нe ускрaћуje или oтeжaвa прaвo нa рaскид, oднoснo oткaз угoвoрa, збoг кoришћeњa прaвa
нa прoмeну Снaбдeвaчa,  нити сe  мoжe нaмeтaти дoдaтнe финaнсиjскe  oбaвeзe  пo тoм
oснoву.

- Корисника нa  њeгoв  зaхтeв  oбaвeсти  o  пoдaцимa  o  пoтрoшњи eлeктричнe eнeргиje,  у
склaду сa Зaкoнoм o eнeргeтици и прaвилимa o прoмeни снaбдeвaчa.

- прe пoднoшeњa зaхтeвa oпeрaтoру систeмa зa oбустaву испoрукe eлeктричнe eнeргиje
збoг  нeизвршeних  oбaвeзa  пo  угoвoру  o  прoдajи  eлeктричнe  eнeргиje,  Корисника
прeтхoднo  упoзoри  дa  у  рoку  прoписaним  Зaкoнoм измири  дoспeлe  oбaвeзe,  oднoснo
пoстигнe спoрaзум o извршaвaњу oбaвeзe.

- сe придржaвa члaнoвa 37. и 38. Урeдбe o услoвимa испoрукe и снaбдeвaњa eлeктричнoм
eнeргиjoм (''Службeни гaсник РС'', брoj 63/13), збoг спeцифичнoсти oбjeкaтa Корисника.

- Кориснику, рaди oбeзбeђeњa штeдњe и рaциoнaлнe пoтрoшњe eлeктричнe eнeргиje, дaje
oдгoвaрajућa упутствa o нajeкoнoмичниjим нaчинимa кoришћeњa и штeдњe eлeктричнe
eнeргиje.

- O прoмeни цeнa и других услoвa прoдaje, Снабдевач  je oбaвeзaн дa нeпoсрeднo oбaвeсти
Наручиоца, нajкaсниje пeтнaeст дaнa прe примeнe измeњeних цeнa или услoвa прoдaje,
изузeв у случaj снижeњa цeнa и дaвaњa  Кориснику пoвoљниjих услoвa прoдaje.

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, Корисник имa прaвo нa рaскид, oднoснo oткaз угoвoрa o
прoдajи aкo нe прихвaтa измeњeнe услoвe прoдaje или измeњeнe цeнe.

                                                                      ГАРАНЦИЈЕ

Члан 9.

Снабдевач  се  обавезује  да  истовремено  са  закључењем  уговора  достави  Кориснику
сопствену бланко соло меницу, без жираната у корист Корисника, са меничним овлашћењем за
попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по
виђењу“ на име доброг извршења посла.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
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Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Нереализовану меницу Корисник је дужан да врати снабдевачу у року од десет дана по
престанку важења уговора.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено,  у складу са Законом
о платном промету (“Сл. гласник РС”, број 139/2014)  и Одлуком о ближим условима, садржини и
начину вођења регистра меница (“Сл. гласник РС”, број 810/2015) и овлашћења (“Сл. гласник
РС”, број 56/2011).

                                                         РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ

Члан 10.

Снабдевач и Корисник су дужни поштовати све законске и подзаконске акте које дефинишу
тржиште електричном енергијом. 

                                                                     ВИША СИЛА 

Члан 11.

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи,  а  Корисника да преузме количине
електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.

Као виша сила, за Снабдевача и за Корисника, 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  преносног
система  донети  у  складу  са  правилима  о  раду  преносног  система,  а  у  циљу  обезбеђивања
сигурности електроенергетског система. 

Уговорна  страна  која  је  погођена  деловањем  више  силе  обавезна  је  да  обавести  другу
уговорну  страну  о  почетку  и  завршетку  деловања  више  силе,  као  и  да  предузме  потребне
активности ради ублажавања последица више силе. 

Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени
пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних
ставова овог члана уговора. 

                                                                КОМУНИКАЦИЈА

Члан 12.

Корисник и  Снабдевач  ће,  након  потписивања  уговора,  именовати  лица  која  ће  бити
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог
уговора. 
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                                                               ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 13.

 Уговор важи од  01.04.2016. па  до утрошка расположивих средстава Корисника, а најдуже  до
31.03.2017. године у износу од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а, о чему ће Корисник  обавестити
Снабдевача.

                                                               ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

    Члан 14.

Евентуалне,  законом  дозвољене  измене  и  допуне  овог  уговора  ће  се  вршити  по  постизању
обостраног споразума уговорних страна, анексом овог уговора  у складу са Законом о јавним
набавкама. На све међусобне односе који настану из реализације овог уговора, а који нису ближе
одређени истим, имају се непосредно примењивати одредбе Закона о облигационим односима.
Корисник  може  једнострано  раскинути  овај  уговор  уколико  Снабдевач не  поштује  одредбе
наведеног уз право наплате средстава финасијског обезбеђења.
Корисник може у сваком моменту раскинути овај  уговор где је отказни рок 15 дана од дана
пријема писаног отказа уз обавезу реализације права и обавеза преузетих до момента раскида
уговора.

Члан 15.

Уговорне  стране  неће  нудити  другој  страни  нити  тражити,  прихватити  или  обећати,  било
директно било индиректно, за себе или неку другу страну поклон или  повластицу које би биле
или би могле бити протумачене као незаконита радња или корупција. 

Члан 16.

Снабдевач  је дужан да без одлагања писмено обавести  Корисника о било којој промени у
вези  са  испуњеношћу услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи до  доношења одлуке,
односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.

На  сва  питања  која  нису  уређена  овим  уговором  примењиваће  се  одредбе  Закона  о
облигационим односима, Закона о енергетици  и одредбе свих закона и подзаконских аката из
области која је предмет овог уговора. 

Све  евентуалне  спорове,  настале  из  овог  уговора,  уговорне  стране  су  сагласне  да
решавају споразумно, а уколико то није могуће, уговарају надлежност стварно надлежног суда у
Новом Саду.

Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака, по 2 за сваку уговорну страну.

      Снабдевач                          Корисник
                                                     ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“

                                                  
______________                           _________________________

                                             М.П.                                           
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1.  Испорука  електричне  енергије  одређена  на  основу  остварене  потрошње  корисника
електричне енергије. 

Јединица мере је kWh. 

Понуђена јединична цена :_____________     RSD  / kWh 

2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије 

Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос
електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије
и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

Према  важећим  (у  периоду  обрачуна)  Одлукама  о  цени  приступа  систему  за  дистрибуцију
електричне  енергије,  на  дистрибутивном  подручју  Привредног  друштва  за  дистрибуцију
електричне енергије из надлежности за конзумна подручја  Корисника, а на које је прибављена
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном гласнику
Републике Србије“. 

4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије. 
Сагласност  на  примену  начина  обрачуна  наведених  у  тачкама  2  до  4  овог  обрасца,
верификује понуђач.

Датум: М.П.
Потпис овлашћеног лица

понуђача

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају
печатом сви понуђачи из групе понуђача, уколико Споразумом није другачије предвиђено.
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену,
изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (kWh). 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан  са  применом  начина  обрачуна  трошкова  наведених  у  тачкама  од  2  до  4  обрасца
структуре цене.
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чланом  88.  став  1. Закона,  понуђач ____________________  [навести  назив
понуђача],  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:_____________                              М.П.                        Потпис понуђача
                                                                                                   __________________
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добара бр.  6/16-1 „ Електрична енергија“,  поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:_______________                               М.П.                                           Потпис понуђача
                                                                                                                               _________________________

                               

Напомена: у случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној  понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

поштујем све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и  да ми није изречена мера забране обављања 
делатности, која се налази на снази у време објављивања позива за подношење понуда за ЈН 
6/16-1;

          Датум            Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена:  Уколико понуду подноси група понуђача  , Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ФИНАСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

Назив понуђача:                                              
седиште:                                                            
адреса:                                                               
дел.бр.                        
датум:                         

                                                                                                                
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и
68/15) дајемо следећу:  

                                                                          И З Ј А В А
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

Изјављујем и о  бавезујем се:

да  ћу  у  моменту  потписивања   Уговора  о  јавној  набавци  добара број: 1/16-1  положити
Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

– за добро извршење посла понуђач коме је додељен уговор  о јавној набавци приликом
закључења  уговора  наручиоцу  предаје  бланко  сопствену  меницу  оверену  печатом  и
потписом овлашћеног лица понуђача са потврдом пословне банке понуђача да је меница
коју  понуђач  доставља  регистрована  у  регистру  меница  и  овлашћења  Народне  банке
Србије, са меничним писмом  које мора бити попуњено и оверено и у које ће се  уписати
износ од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а.

 
 
У: _________________, дана:_______2016. године

 Изјаву дао:  
               

                                                                                                                                               
                                                        М.П.

                                   овлашћено лице понуђача
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