ЈП „Национални парк Фрушка гора“
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица,Србија
Тел: 021/463-667, факс: 021/462-662
www.npfruskagora.co.rs
e-mail: office@npfruskagora.rs
Број: 1062
Дана, 27.05.2019.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Из кога се закључује оквирни споразум на две године,
са једним понуђачем
БРОЈ: 1-4-ОД-ОС/19

Набавка
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

МАЈ, 2019.године

Конкурсна документација у отвореном поступку набавке електричне енергије ЈН бр 1-4/19

1/ 49
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јавну набавку електричне енергије, број: 1060, припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
-

Добра: Електрична енергија. Назив и ознака из општег речника набавке:
09310000 – електрична енергија.

2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама
3. Циљ поступка:
Отворени поступак јавне набавке се спроводи ради закључивања оквирног споразума
са једним понуђачем, на две године, без поновног отварања конкуренције међу
добављачима.
Вредност оквирног споразума на годишњем нивоу износи: до 4.000.000,00
динара, без пдв-а, односно 8.000.000,00 динара, без ПДВ-а за две године. Рок
трајања оквирног споразума је две године од дана обостраног потписивања.
Радно време Наручиоца је од 07,00 до 15,00 часова, од понедељка до петка.
Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом и електронском поштом,
радним данима у току радног времена Наручиоца, као и објављивањем од стране
Наручиоца (члан 20. ЗЈН).
Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача
изван радног времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног
радног дана.
Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија.
Оквирна количина електричне енергије за период од 12 месеци, која је предмет
јавне набавке: 350000 kwh, односно 700000 kwh, за период од 24 месеца, на колико
се закључује оквирни споразум.
• Количина испоручене електричне енергије одређиваће се на основу остварене
потрошње Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.
• Снабдевач је комплетно балансно одговоран (100 %) за свако место примопредаје
(место испоруке).
• Понуђач коме буде додељен оквирни споразум је дужан да у складу са чл. 188 ст.
3. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ број: 145/2014), одмах по потписивању
уговора, а пре отпочињања снабдевања, закључи:
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат Наручиоца
прикључен и
2) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места
примопредаје код Наручуоца.
• Врста продаје: стална и гарантована
• Период испоруке: испорука добара ће се вршити непрекидно, свaког дана од 0:00 h
до 24 h, у периоду од 12 месеци од дана закључивања уговора, уколико се исти
закључује са досадашњим снабдевачем, односно од дана завршетка законске
процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила). Након истека првог уговора, за
2019.годину, закључиће се нови уговор за 2020.годину.
• Квалитет испоруке и испоручене енергије: У складу са Законом о енергетици („Сл.
гласник РС“ број: 145/2014), Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл.
гласник РС'' бр. 120/12 од 21.12.2012. год), Изменама и допунама правила о раду
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/14 од 24.09.2014. год),
Правилима о раду дистрибутивног система, као и Изменама и допунама Правила о
раду дистрибутивног система, на која сагласност даје Савет Агенције за енергетику,
Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС''
бр. 63/13 од 19.07.2013. год), односно у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима, који регулишу испоруку и снабдевање електричном
енергијом.
• Место испоруке: Сва мерна места Наручиоца, за објекте прикључене на
дистрибутивни систем, у складу са Табелом 1, као и обрачунска места за објекте који
буду искључени или изграђени и прикључени на електродистрибутивну мрежу током
трајања поједниначних уговора.
• Мерна места:
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Табела 1. ПРЕГЛЕД
МЕРНИХ МЕСТА ЗА МЕРЕЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ
У НАДЛЕЖНОСТИ ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА"
Ред
бр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Адреса мерног
места

ЕД Број

Број
бројила

"Фрушка гора"
Национални парк
Змајев трг 1, 21208
Ср. Каменица

1597009631

3590551

Ресторан
"Корушка"
Корушка бб, 21313
Сусек

1620074402

1488946

Нац. Парк "Фрушка
гора" - Бунар
Лазара Гојковића 2,
22408 Врдник

5710106078

306089

Нац. Парк "Фрушка
гора" шумска
управа - гаража
Лазара Гојковића 4,
22408 Врдник

5710009275

10850804

Пословне
просторије Врдник
Лазара Гојковића 2,
22408 Врдник

5710020290

Пословне
просторије Врдник
Лазара Гојковића 2,
22408 Врдник

5710117355

Градилиште
Инфор. Центра
Иришки венац ББ,
22406 Ириг
Управна зграда
Нац. Парк "Фрушка
гора"
Кнез Михајлова 8,
21208 Ср.
Каменица
Службени стан
Иришки пут 91,
21208 Ср.
Каменица

5190013442

1590079925

1590338525

5959190

6165793

8004732

Категорија
потрошње

Широка
потрошњаЈеднотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
Потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање

3513093

Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање

2267766

Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање

Одобрен
а
снага
(кwh)

Планирана
потрошња за
24 месеца
(кWh)

17,25

129288

24698
17,25

17,25

2

5,75
1214

17,25
19782

17,25

26606

49662
17,25

17,25

4098

1780
17,25
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10
Гаража
Змајев трг 1, 21208
Ср. Каменица

1590079640

3599818

Радне просторије
Дунавска 30, 21208
Ср Каменица

1590080206

7790755

Национални парк
"Фрушка гора"
Хероја Раше 11/А,
21300 Беочин

1100075401

174013

Расадник Манастир
С. Вукосављевића
155, 21300 Беочин

1100078001

1366859

Лугарница - Нац.
Парк "Грушка гора"
Тестера ББ, 21311
Черевић

1150075250

29448408

Фрушка гора
Планинска 10,
22207 Лежимир

7200079434

4204705

Пословне
просторије
Планинска 10,
22207 Лежимир

7200007425

2301411

Гараже
Планинска 10,
22207 Лежимир

7200007417

147430

7120068110

20780201
828

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Пословне
просторије
Националног парка
Светог Саве 10,
22230 Ердевик
ЈП "Национални
парк Фрушка гора"
Трг Змај Јове 1,
21208 Ср.
Каменица
Еко камп Стражилово
Потез Пуцавац ББ,

1590403300

5841664

1600390018

158741

Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошњадвотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Двотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Двотарифно,

10648
17,25

17,25

3486

17,25

вт 5462
нт 1708

17,25

8620

17,25

0

0
17,25

5,75

6858

17,25

вт 4424
нт 1602

вт 4966
11,04
нт 1518

17,25

12

17,25
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21

21205 Сремски
Карловци
Ресторан "Венац" код бензинске
пумпе
Иришки венац ББ,
22406 Ириг

комерцијално
снабдевање

5190108011

239057

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Лугарница 1 22406
Ириг

5190142260

6067181

Пилана
Дунавска 2, 21312
Баноштор

1060298149

10611862

Радионица Нац.
Парка на Парагову
Парагово ББ, 21208
Ср. Каменица

1590167917

11220

7120076287

71254

Хладњача на
ловишту Ворово,
код Ердевика
22230 Ердевик
Национални парк
Светог Саве
(Пионирски парк)
број 10.
22230 Ердевик
Фазанерија преко
пута лугарнице
Стражилово
Сремски Карловци
Одмаралиште на
Тестери
Лугарница 8
22328 Велика
Ремета
ЈПНП Фрушка гора
Планинска 10,
22207 Лежимир

7120079448

772529

1600234024

11616708

1100322976

29290

5670142272

10000770

7201319158

4130392

Ниски
напон,
комерцијално
снабдевање

нт 2738

24,15

вт 32588
нт 15548

Широка
потрошњаједнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Ниски
напон,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање

140,41

вт 54640
нт 10018

17,25

вт 50440
нт 17640

Ниски напон,
комерцијално
снабдевање

50

вт 44760
нт 21388

17,25

394

5,75

0

50

вт 27100
нт 14600

5,75

0

17,25

140

Широка
Потрошњаједнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
Једнотарифно,
комерцијално
снабдевање
Ниски
напон,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошњадвотарифно,
комерцијално
снабдевање
Широка
потрошња
домаћинство
гарантовано
снабдевање

71088
17,25
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

3.

4.

5.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл.
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
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.
ЗЈН).

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове
конкурсне документације), којом понуђач
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став
2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом

Лиценца за обављање енергетске
делатности – снабдевање електричном
енергијом, на тржишту електричне енергије,
Да има важећу дозволу надлежног коју је издала Агенција за енергетику или
органа за обављање делатности која је другог одговарајућег документа предвиђеног
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. прописима државе у којој страни понуђач
5) ЗЈН)
има седиште и ПОТВРДА да
је
та
лиценца важећа, како у време отварања
понуде и закључења уговора, тако и за
време трајања уговора (у виду неоверених
копија).
Напомена: за време трајања уговора, Понуђач
доказује достављањем Потврде свака три
месеца.
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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 овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

1.
2.

2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Извештај о бонитету за јавне набавке
Да понуђач није био неликвидан задњих издатог од стране Агенције за привредне
12 месеци (10 дана непрекидно) пре регистре или Потврда о броју дана
дана објављивања позива на Порталу неликвидности издате од стране
Народне банке Србије.
УЈН.
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
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 три трансакције.

Потврдa
(уверење)
Оператора
дистрибутивног система да је понуђач
активан
учесник
на
тржишту
електричне енергије и о броју
трансакција.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4.,
у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац
5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2., дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2, у
складу са конкурсном документацијом, понуђач доказује достављањем доказа уз
понуду.
 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у
табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем
Лиценце за обављање енергетске делатности – снабдевање електричном
енергијом, на тржишту електричне енергије, коју је издала Агенција за
енергетику или другог одговарајућег документа предвиђеног прописима државе
у којој страни понуђач има седиште, у виду неоверене копије, као и Потврду да
је Лиценца важећа.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ
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подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Доказ из члана 75. став 1. Тач. 5) ЗЈН, доставља се за подизвођача само
уколико ће подизвођач извршити део предметне јавне набавке за који се
тражи дозвола надлежног органа. Понуђач за подизвођача доставља
тражени доказ о пословном капацитету, док је доказе о финансијском
капацитету дужан сам да испуни.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI
ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Доказ из члана 75 став 1. тач. 5) ЗЈН, као и додатни услов под тачком 2,
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача, којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна дозвола надлежног органа.
Уколико понуду подноси група понуђача, услов у погледу финансијског
капацитета мора да испуни сваки члан групе.
 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.
 Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,,
односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.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
Конкурсна документација у отвореном поступку набавке електричне енергије ЈН бр 1-4/19
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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 правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, и то:
 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе,
јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре - www. apr.gov.rs
Уколико је податак да понуђач поседује тражену важећу лиценцу јавно доступан на
инернет страници надлежног органа, понуђач није у обавези да у понуди достави
наведени доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН.
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.
Конкурсна документација у отвореном поступку набавке електричне енергије ЈН бр 1-4/19
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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.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се
укупна понуђена цена без ПДВ-а.
Обзиром да се поступак јавне набавке спроводи ради закључења оквирног споразума,
са једним понуђачем на две године, наручилац утврђује да ће оквирни споразум бити
потписан са понуђачем који понуди најнижу понуђену цену.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или
више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико након примене горе наведеног критеријума није могуће донети одлуку о
додели оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који
понуди дужи рок плаћања, а затим понуђач који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку укупну најнижу понуђену цену, односно укупну најнижу понуђену
цену пластичних плочица, односно кланфи. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); Није обавезан;
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац
5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Образац Меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 7);
8) Образац Mеничног овлашћења/писма за добро извршења посла – оквирни
споразум (Образац 7-1);
9) Образац Mеничног овлашћења/писма за добро извршења посла – појединачни
уговор (Образац 7-2).
Напомена: Наручилац прихвата Менична овлашћења понуђача, с тим да испуњавају
услове наведене у понуђеном Обрасцу меничног овлашћења.
,
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _____________ од ______________ за јавну набавку добара- набавка
електричне енергије, ЈН број: 1-4/19-ОД-ОС/19
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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

који

ће

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

Конкурсна документација у отвореном поступку набавке електричне енергије ЈН бр 1-4/19

16/ 49

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-електричне енергије, број: 1-4-ОДОС/19
Ред
број
1
2

4

Назив добра

Јед.
мере

2
3
Електрична енергија са
балансном
одговорношћу –
kWh
Широка потрошња
(потрошња на ниском
напону)
УКУПНО

Оквирна
количина за
период од 24
месеца

Јединична
цена, без
ПДВ-а

Укупна цена, са ПДВом

4

5

6 (4х5)

700000

Други подаци из понуде:

Рок и начин плаћања

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(У року не краћем од 7 дана ни
дужем од 45 дана, од датума
промета који је наведен на рачуну.)
Наручилац не прихвата аванс као
начин плаћања.

Добављач је у обавези да Наручиоцу, до 20-тог у текућем месецу, достави
рачун за електричну енергију за претходни месец, који мора да садржи
обрачунски период, датум промета, исказану количину и цену испоручене
електричне енергије у обрачунатом периоду, као и накнаде прописане
законом (трошкови приступа система за дистрибуцију електичне енергије,
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,
акцизе, порез).

Период испоруке

Испорука добара ће се вршити непрекидно, свaког дана од 0:00 h до
24 h, у периоду од 12 месеци, односно 24 месеца, рачунајући од дана
закључења уговора, односно од дана завршетка законске процедуре
промене снабдевача (очитавањем бројила).

Рок важења понуде

_________ дана од дана отварања понуде (минимун 60 дана)

Место испоруке

У складу са наводима датим у техничкој спецификацији

Напомена:

Једничне цене електричне енергије без ПДВ-а, су фиксне за све време
трајања оквирног споразума и уговора. У јединичне цене електричне
енергије урачунати су царина и трошкови балансирања, а нису
урачунати трошкови услуге приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије, порез на додату вредност, акциза и друге
евентуалне таксе, који се обрачунавају и плаћају у складу са
прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља
Добављач. У случају да цена није цео број, иста се исказује
заокруживањем на две децимале. Наведена количина електричне
енергије је оквирна и иста ће се у току реализације уговора
одређивати на основу остварене потрошње Наручиоца на местима
примопредаје током периода снабдевања.
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их
одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену.
Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у
конкурсној докуметацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају
саставни део уговора.
Датум

Понуђач

М.П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Предмет ЈН

Количина
kwh

Јединична
цена, без
ПДВ-а

Јединична
цена, са
ПДВ-ом

Укупна цена, без
ПДВ-а

Укупна цена, са ПДВом

1

2

3

4

5 (2x3)

6 (2x4)

Електрична
енергија са
балансном
одговорношћу –
(потрошња на
ниском напону)

700000

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, __________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара- набавка електричне енергије, бр 1-4-ОД-ОС/19, 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 ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
ЗЈН.
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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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке добара: набавка електричне енргије, број: 1-4-ОДОС/19, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:
Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом
доказује да испуњава све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да сваки
члан групе испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација у отвореном поступку набавке електричне енергије ЈН бр 1-4/19

23/ 49

(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке добара- набавка електричне енергије, број: 1-4ОД-ОС/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр 10/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл.лист
СРЈ“ бр 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр 1/03 Уставна повеља) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета („СЛ. Гласник РС“ бр 56/11 и 80/15)
МЕНИЧНИ ДУЖНИК
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:

ЈП „Национални парк Фрушка гора“
Змајев тгр 1 21208 Сремска Каменица
08042292
102145049
160-15115-30
Банка Intesa

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________,
која је безусловна, платива на први позив и без приговора. Меница и менично овлашћење се издају као
финансијска гаранција за озбиљност понуде број __________, од ___________, који је Менични
дужник поднео Меничном повериоцу у отвореном поступку јавне набавке добра: Електрична
енергија, број: 1-4-ОД-ОС/19.
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока
важења понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично
овлашћење на износ до __________________ (__________________________________________) динара,
што представља 10% од вредности достављене понуде без ПДВ-а, уколико:
- менични дужник повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног у обрасцу
понуде;
- менични дужник, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току
периода важења понуде не потпише или одбије да потпише оквирни споразум или не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла уз оквирни споразум.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака,
односно овлашћује ове 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.
Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде, обезбедићемо продужење рока
важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који је продужен рок важења понуде.
Датум издавања овлашћења
__________________________

М.П.

Издавалац менице-дужник
_______________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава печатом и
потписује у складу са Споразумом који је саставни део понуде
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(ОБРАЗАЦ 7-1)
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр 10/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр 16/65, 54/70 и 57/89, „СЛ.лист
СРЈ“ бр 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр 1/03 Уставна повеља) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета („СЛ. Гласник РС“ бр 56/11 и 80/15)
МЕНИЧНИ ДУЖНИК
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:

ЈП „Национални парк Фрушка гора“
Змајев тгр 1 21208 Сремска Каменица
08042292
102145049
160-15115-30
Банка Intesa

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________,
која је безусловна, платива на први позив и без приговора. Меница и менично овлашћење се издају као
финансијска гаранција за добро извршење посла, у складу са Оквирним споразумом, број
__________, од ___________, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у отвореном
поступку јавне набавке добра: Електрична енергија, број: 1-4-ОД-ОС/19.
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока
важења Оквирног споразума.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично
овлашћење на износ до __________________ (__________________________________________) динара,
што представља 10% од вредности Оквирног споразума, без ПДВ-а, уколико:
Менични поверилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да
менични дужник одбије да закључи појединачни уговор или не достави средство обезбеђења уз
појединачни уговор.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака,
односно овлашћује ове 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.
Уколико из било ког разлога дође до продужења рока важења Оквирног споразума, обезбедићемо
продужење рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који је продужен рок
важења Оквирног споразума.
Датум издавања овлашћења
__________________________

М.П.

Издавалац менице-дужник
_______________________

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно.
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(ОБРАЗАЦ 7-2)
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
СЕРИЈСКИ БРОЈ МЕНИЦЕ__________________

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр 10/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр 16/65, 54/70 и 57/89, „СЛ.лист
СРЈ“ бр 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр 1/03 Уставна повеља) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета („СЛ. Гласник РС“ бр 56/11 и 80/15)
МЕНИЧНИ ДУЖНИК
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Текући рачуни:
Банке:

ЈП „Национални парк Фрушка гора“
Змајев тгр 1 21208 Сремска Каменица
08042292
102145049
160-15115-30
Банка Intesa

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________,
која је безусловна, платива на први позив и без приговора. Меница и менично овлашћење се издају као
финансијска гаранција за добро извршење посла, у складу са Уговором, број __________, од
___________, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у отвореном поступку јавне
набавке добра: Електрична енергија, број: 1-4-ОД-ОС/19.
Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека
истека рока за реализацију уговора.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично
овлашћење на износ до __________________ (__________________________________________) динара,
што представља 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, уколико:
Менични поверилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да
менични дужник не извршава уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на
уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања меничног
повериоца или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке, код којих има отворен рачун, да безусловно и
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака,
односно овлашћује ове 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.
Уколико из било ког разлога дође до продужења рока за реализацију уговора, обезбедићемо продужење
рока важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који је продужен рок за
реализациију уговора.
Датум издавања овлашћења
__________________________

М.П.

Издавалац менице-дужник
_______________________

Напомена: достављање овог обрасца уз понуду није обавезно.
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VII Модел
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен између:
1. ЈП ''Национални парк Фрушка гора'' Сремска Каменица, Змајев трг бр. 1, кога
заступа в.д. директора дипл.екон. Радослав Крунић (у даљем тексту:
Наручилац).
ПИБ: 102145049
МАТИЧНИ БРОЈ: 08042292
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-15115-30, Интеза банка
2. __________________________________________, кога заступа директор
________________________________________(у даљем тексту: Добављач).
ПИБ: __________________________
МАТИЧНИ БРОЈ: __________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН: __________________________
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
- Да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник РС“број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне
набавке: набавка електричне енергије, број 1-4-ОД-ОС/19, са циљем
закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две
године;
- Да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број
_____од ____, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између
Наручиоца и Испоручиоца;
- Да је Испоручилац доставио понуду број____________од __________године,
која чини саставни део овог оквирног споразума;
- Овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца на закључење
уговора о јавној набавци;
- Обавеза настаје закључењем појединачног уговора о јавној набавци на
основу овог Споразума;
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати
појединачни уговори о јавној набавци електричне енергије, (у даљем тексту:
електрична енергија).
Електрична енергија која је предмет овог Споразума ближе је дефинисана у Техничкој
спецификацији, која је саставни део Споразума. Обим и количина електричне енергије
из Техничке спецификације је оквирна, за све време важења овог Споразума и може се
разликовати од количина које ће Наручилац реализовати током трајања овог
Споразума, а све у зависности од потреба Наручиоца и расположивих финансијских
средстава.
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ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
У случају да Добављач ангажује подизвођача:
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог
оквирног споразума, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:
„__________________________“из _____________________, ул.__________бр.______.
„__________________________“из_____________________, ул.__________бр.______.
Добављач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза (део
предмета
набавке
који
ће
Добављач
извршити
преко
подизвођача):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај Споразум закључује се на период од 24 месеца.
Током периода важења овог Споразума, Наручилац приступа закључењу појединачног
уговора.
Појединачни уговори о јавној набавци ће се закључивати на период од 12 месеци,
рачунајући од дана закључења уговора, односно од дана завршетка законске процедуре
промене снабдевача (очитавањем бројила).
ВРЕДНОСТ
Члан 4.
Вредност Оквирног Споразума је до 8.000.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а, за 24
месеца (две године) трајања.
Добављач се обавезује да испоручену електричну енергију обрачунава према
јединичним ценама, без ПДВ-а, из усвојене Понуде (Прилог 1 Споразума) и то:
- Јединична цена, за мерна места из Табеле 1, износи __________динара без ПДВ-а.
(преузеће се податак из Понуде).
У јединичне цене је урачуната царина и трошкови балансирања, а нису урачунати
трошкови услуге приступа систему за дистрибицују електричне енергије, накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, порез на додату вредност,
акциза и друге евентуалне таксе, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима
Републике Србије на основу рачуна који испоставља Добављач.
Уколико дође до промене трошкова из претходног става, који нису урачунати у
јединичне цене, Добављач је дужан да одмах писаним путем обавести Наручиоца.
Јединичне цене су фиксне и неће се мењати, током важења овог Споразума и
појединачних уговора.
Стране у Споразуму су сагласне, да Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о
јавним набавкама, након закључења појединачног уговора на основу овог Споразума,
без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с
тим да се вредност појединачних уговора може повећати максимално до 5% првобитно
закљученог појединачног уговора.
У случају из претходног става Добављач и Наручилац ће закључити анекс
појединачног уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.
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Обавезе Наручиоца преузете уговорима, који се закључују на основу овог Споразума,
које доспевају у 2020.години, биће реализоване највише до износа средстава које ће за
ту намену бити одобрене у наведној години.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом
набавке, Наручилац доставља појединачни уговор, у циљу закључења.
При закључењу појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог
Споразума и модела уговора из Конкурсне документације (Прилог 3 Споразума) (цене,
период испоруке, рок плаћања, средства финансијског обезбеђења и други битни
елементи).
Текст уговора о јавној набавци биће упућен на адресу Добављача
__________________________, ул. _________________________________________ .
У складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, Добављач је дужан да одмах по
потписивању уговора, а пре отпочињања са снабдевањем, закључи:
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат економске
јединице Наручиоца прикључен и
2) Уговор којим је уредио своју балансу одговорност, а којим су обухваћена и места
примопредаје Наручуоца.
ПЕРИОД И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Добављач је дужан да испоруку електичне енергије врши на основу појединачног
уговора о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Добављача, у складу са
овим Споразумом.
Испорука електричне енергије се врши непрекидно, сваког дана од 00:00 h до 24:00 h, у
периоду од 12 месеци од дана закључења уговора за 2019.годину, односно за
2020.годину, уколико се исти закључује са досадашњим снабдевачем, односно од дана
завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила).
Места испоруке су сва мерна места Наручиоца, наведена у Техничкој спецификацији.
Наручилац задржава право да у току периода снабдевања, изврши корекцију мерних
места, односно постојећа мерна места искључи или нова мерна места укуључи у систем
обрачуна електричне енергије, а што ће се регулисати анексом Споразума/уговора.
Добављач је у обавези да за нова мерна места врши обрачун утрошене електричне
енергије по јединичној цени из овог Споразума. Добављач је комплетно балансно
одговоран (100 %), за свако место примопредаје Наручиоцу.
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПРИГОВОР НАРУЧИОЦА
Члан 7.
Квалитет испоруке и испоручене енергије мора бити у складу са Законом о енергетици
(„Сл. гласник РС“ број: 145/2014), Правилима о раду тржишта електричне енергије
(''Сл. гласник РС'' бр. 120/12 од 21.12.2012. год), Изменама и допунама правила о раду
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/14 од 24.09.2014. год),
Правилима о раду дистрибутивног система као и Изменама и допунама Правила о раду
дистрибутивног система, на која сагласност даје Савет Агенције за енергетику,
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Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС''
бр. 63/13 од 19.07.2013. год), односно у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу испоруку и снабдевање електричном
енергијом.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоручене електричне енергије,
као и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије, Наручилац задржава право
да у року од 8 (осам) дана од дана пријема рачуна поднесе приговор Добављачу.
Добављач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлучи о приговору
Наручиоца.
Уколико уговорне стране нису сагласне око количине испоручене, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора система.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 8.
Наручилац је у обавези да, у складу са појединачним уговором, испоручену електричну
енергију плаћа Добављачу у року ______ дана, од датума промета који је наведен на
рачуну (максимално 45 дана).
Трошкове из члана 5. став 3. Добављач ће, у оквиру рачуна уз таксативно навођење,
фактурисати Наручиоцу, на основу обрачунских величина за места примопредаје
Наручиоца.
Добављач је у обавези да Наручиоцу, до 20-тог у текућем месецу, достави рачун за
електричну енергију за претходни месец, који мора да садржи обрачунски период,
датум промета, исказану количину и цену испоручене електричне енергије у
обрачунатом периоду, као и накнаде прописане законом (трошкови приступа система
за дистрибуцију електичне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије.....), акцизе, порез.
Добављач је у обавези да за свако мерно место Наручиоца истом достави обрачун за
електричну енергију, као и збирни рачун за сва мерна места Наручиоца.
Добављач фактурише количину испоручене електричне енергије одређену на основу
остварене потрошње Наручиоца на месту примопредаје (мерно место) током периода
снабдевања.
Наручилац ће извршити плаћање на рачун Добављача, по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (за оквирни
споразум):
Добављач је дужан да, истовемено са закључењем овог оквирног споразума, преда
Наручиоцу бланко соло меницу на износ од 10% од вредности овог оквирног
споразума, без ПДВ, као средство обезбеђења за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС, оверена печатом и потписана од
стране овлашћеног лица Добављача, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од од дана истека рока
важења овог оквирног споразума. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованог потписа лица које је меницу потписало, а који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и копија Захтева за
регистрацију менице оверену од пословне банке.
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Наручилац ће средство финансијског обезбеђања из става 1 овог члана активирати у
случају да Добављач одбије да закључи појединачне уговоре, или не достави средство
обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Добављач закључе по основу
Споразума.
Наручилац ће Добаљачу, по пријему његовог писменог захтева, вратити средство
обезбеђења за добро извршење посла из става 1 овог члана, након истека рока из става
1 овог члана.
Уколико се за време трајања овог Споразума продуже рокови за извршење обавеза,
обавеза је Добављача да достави ново менично овлашћење којим се продужава рок
важења менице.
Члан 10.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла приликом
закључења уговора.
Добављач је дужан да, истовремено са закључењем појединачног уговора, преда
Наручиоцу бланко соло меницу на износ од 10% од вредности поједниначног уговора,
без ПДВ, као средство обезбеђења за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС, оверена печатом и потписана од
стране овлашћеног лица Добављача, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока
важења појединачног уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованог потписа лица које је меницу потписало, а који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и копија Захтева за
регистрацију менице оверену од пословне банке.
Наручилац ће средство финансијског обезбеђања из става 1 овог члана активирати у
случају да Добављач не извршава уговорну обавезу под уговореним условима, у
уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред
писменог упозорања Наручиоца или уколико ангажује као подизвођача лице које није
наведено у понуди.
Уколико се за време трајања појединачног уговора продуже рокови за извршење,
важност средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора се
продужити.
Наручилац ће Добаљачу, по пријему његовог писменог захтева, вратити средство
обезбеђења за добро извршење посла из става 1 овог члана након истека рока из става 1
овог члана.
НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 11.
Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини Наручиоцу својом
кривицом или грубом непажњом.
Уколико Наручилац у току реализације овог Споразума претрпи штету која је
последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Добављача, Добављач је
одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је
надокнади.
Стране у Споразуму су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Добављача, обим и висину штете,
о чему ће се сачинити записник.
ВИША СИЛА
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Члан 12.
Наступање околности више силе ослобађа од одговорности стране у Споразуму за
кашњење у извршењу обавеза. О дану наступања, трајању и дану престанка околности
више силе, стране у Споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у
року од 24 (двадесет четири) часа.
Уколико након закључења овог Споразума наступе околности више силе које
отежавају или онемогућавају извршење обавеза дефинисаних овим Споразумом,
рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања околности више силе.
Околностима више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се нису могли
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у овом Споразуму и који
нису могли бити спречени. Вишом силом могу се сматрати природне катастрофе,
пожар, поплава, земљотрес, транспортне несреће, политичка збивања (рат, нереди
већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забране промета, увоза и извоза),
и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.
ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 13.
Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача и
предајом средства финансијског обезбеђења из чл. 9 овог Споразума.
У случају да је дан потписивања овог Споразума различит, овај Споразум ступа на
снагу даном потписивања оне стране у Споразуму која га је касније потписала.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Стране у Споразуму су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом овог
Споразума решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Новом Саду.
Овај Споразум сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих по 2 (два)
примерка задржава свака страна у Споразуму.
Саставни део овог Споразума су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 – Понуда Добављача,
Прилог 2 – Техничка спецификација
Прилог 3 – Модел уговора,
ИЗВРШИЛАЦ
НАРУЧИЛАЦ
____________________

__________________
М.П.

Напомена:
Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног
споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду - модел Споразума се оверава печатом и потписује у
складу са Споразумом који је саставни део понуде.
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МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
1. ЈП ''Национални парк Фрушка гора'' Сремска Каменица, Змајев трг бр. 1, кога
заступа в.д. директора дипл.екон. Радослав Крунић (у даљем тексту:
Наручилац).
ПИБ: 102145049
МАТИЧНИ БРОЈ: 08042292
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-15115-30, Интеза банка
2. __________________________________________, кога заступа директор
________________________________________(у даљем тексту: Добављач).
ПИБ: __________________________
МАТИЧНИ БРОЈ: __________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН: __________________________
УГОВОР БР.____
ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 1.
Наручилац и Добављач констатују: -да је ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска
Каменица, спровео отворени поступак јавне набавке бр. 1-4-ОД-ОС/19, за набавку
добара: Електрична енергија, а ради закључења оквирног споразума, на две године,- да
је ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, закључило оквирни
споразум са ____________________ /навести назив Добаљача/ на основу Одлуке бр.
______________ од ________ . године, - да се овај уговор о јавној набавци закључује у
складу са Оквирним споразумом бр. _____________________ од ______________
/навести број и датум/, за годину_________(2019/2020).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је куповина електричне енергије у свему према Оквирном споразуму
(Прилог 1 Уговора), који чини саставни део овог Уговора.
ЦЕНА И УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 3.
Укупна вредност уговора за 2019.г, износи _______________ динара без обрачунатог
ПДВ-а, односно __________ са обрачунатим ПДВ-ом. Добављач се обавезује да
испоручује и врши обрачун испоручене електричне енергије према јединичним ценама
из усвојене понуде Добављача, у свему у складу са закљученим Оквирним споразумом
и то :
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- Јединична цена, за мерна места Наручиоца, износи __________динара без
ПДВ-а.
У јединичну цену је урачуната царина и трошкови балансирања, а нису урачунати
трошкови услуге приступа систему за дистрибицују електричне енергије, накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, порез на додату вредност,
акциза и друге евентуалне таксе, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима
Републике Србије на основу рачуна који испоставља Добављач.
Уколико дође до промене трошкова из претходног става, који нису урачунати у
јединичне цене, Добављач је дужан да одмах писаним путем обавести Наручиоца.
Јединиче цене су фиксне и неће се мењати, током важења овог уговора.
Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења
уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % првобитно
закљученог уговора.
У случају из претходног става Добављач и Наручилац ће закључити анекс уговора,
којим ће регулисати повећање уговорене вредности.
У случају повећања вредности појединачног уговора Наручилац има обавезу да
поступи у складу са чланом 115. став 5. Закона.
Обавезе Наручиоца преузете овим уговором, који се закључују на основу Оквирног
споразума, које доспевају у 2020. години, биће реализоване највише до износа
средстава које ће за ту намену бити одобрена у наведној години.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Добављач је у обавези да Наручиоцу, до 20-тог у текућем месецу, достави рачун за
електричну енергију за претходни месец, који мора да садржи обрачунски период,
датум промета, исказану количину и цену испорученх добара у обрачунатом периоду,
као и накнаде прописане законом (трошкови приступа система за дистрибуцију
електичне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије.....), акцизе, порез.
Добављач је у обавези да за свако мерно место Наручиоца, истом достави обрачун за
електричну енергију, као и збирни рачун за сва мерна места тог Наручиоца.
Адреса за доставу обрачуна и рачуна је ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска
Каменица, 21208, Змајев трг 1.
Добављач фактурише, количину испоручене електричне енергије одређену на основу
остварене потрошње Наручиоца на месту примопредаје (мерно место) током периода
снабдевања.
Наручилац је у обавези да, испоручену електричну енергију плаћа Добављачу у року од
_______ дана (максимално до 45 дана), од датума промета који је наведен на рачуну.
Трошкове из члана 3. став 3. Добављач ће, у оквиру рачуна уз таксативно навођење,
фактурисати Наручиоцу, на основу обрачунских величина за места примопредаје
Наручиоца.
Наручилац ће извршити плаћање на рачун Добављача, по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Члан 4а.
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(овај члан се брише ако је непримењив)
У случају да Добављач ангажује подизвођача:
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог уговора,
укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу: „__________________________“из
_____________________, ул.__________бр.______. „__________________________“из
_____________________, ул.__________бр.______. Добављач ће наведеног/е
подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза (део предмета набавке који ће
се извршити преко подизвођача):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПРИГОВОР НАРУЧИОЦА
Члан 5.
У складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, Добављач је дужан да одмах по
потписивању овог уговора, а пре отпочињања са снабдевањем, закључи:
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат
економске јединице Наручиоца прикључен и
2) Уговор којим је уредио своју балансу одговорност, а којим су обухваћена и
места примопредаје Наручуоца.
Испорука добара се врши непрекидно, сваког дана од 00:00h до 24:00h, у периоду од 12
месеци од дана закључења уговора уколико се исти закључује са досадашњим
снабдевачем, односно од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача
(очитавањем бројила).
Места испоруке су сва мерна места наручиоца, наведена у Оквирном споразуму.
Наручилац задржава право да у току периода снабдевања, изврши корекцију броја
мерних места, односно постојећа мерна места искључи или нова мерна места укључи у
систем обрачуна електричне енергије, а што ће се регулисати анексом овог уговора
закљученог између Добављача и Наручиоца.
Добављач је у обавези да за нова мерна места врши обрачун утрошене електричне
енергије по јединичној цени из закљученог Оквирног споразума.
Добављач је комплетно балансно одговоран (100%) наручиоцу, за свако мерно место
Наручиоца.
Члан 6.
Квалитет испоруке и испоручене енергије мора бити у складу са Законом о енергетици
(„Сл. гласник РС“ број: 145/2014), Правилима о раду тржишта електричне енергије
(''Сл. гласник РС'' бр. 120/12 од 21.12.2012. год), Изменама и допунама правила о раду
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/14 од 24.09.2014. год),
Правилима о раду дистрибутивног система као и Изменама и допунама Правила о раду
дистрибутивног система, на која сагласност даје Савет Агенције за енергетику, Уредбом
о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/13
од 19.07.2013. год), односно у складу са свим важећим законским и подзаконским
прописима који регулишу испоруку и снабдевање електричном енергијом.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоручених добара, као и
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије, наручилац задржава право да у
року од 8 (осам) дана од дана пријема рачуна поднесе приговор Добављачу.
Добављач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлучи о приговору
наручиоца. Уколико уговорне стране нису сагласне око количине испоручене, односно
преузетих добара, као валидан податак користиће се податак Оператора система.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
Члан 7.
Добављач је дужан да, истовемено са закључењем овог уговора, преда Наручиоцу
бланко соло меницу на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ, као средство
обезбеђења за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у регистру меница
и овлашћења НБС, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица
Добављача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,
са роком важења 30 дана дуже од од дана истека рока важења овог уговора. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованог потписа лица које је меницу
потписало, а који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму и копија Захтева за регистрацију менице оверену од пословне
банке.
Наручилац ће средство финансијског обезбеђања из става 1 овог члана активирати у
случају да Добављач не извршава уговорну обавезу под уговореним условима, у
уговореном року и на уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред
писменог упозорања Наручиоца или уколико ангажује као подизвођача лице које није
наведено у понуди, Наручилац ће активирати достављено средство финансијског
обезбеђења.
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути
уговор, уколико Добављач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди,
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност Наручиоца. У том случају појединачни наручилац неће
активирати средство финансијског обезбеђења.
Уколико се за време трајања уговора продуже рокови за извршење важност средстава
финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора се продужити.
Наручилац ће Добаљачу, по пријему његовог писменог захтева, вратити средство
обезбеђења за добро извршење посла из става 1 овог члана након истека рока из става 1
овог члана.
НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 8.
Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини Наручиоцу својом
кривицом или грубом непажњом.
Уколико Наручилац у току реализације овог Споразума претрпи штету која је
последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Добављача, Добављач је
одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је
надокнади.
Стране у Уговору су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Добављача, обим и висину штете,
о чему ће се сачинити записник.
ВИША СИЛА
Члан 9.
Конкурсна документација у отвореном поступку набавке електричне енергије ЈН бр 1-4/19

37/ 49

Наступање околности више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за
кашњење у извршењу обавеза. О дану наступања, трајању и дану престанка околности
више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у
року од 24 (двадесет четири) часа.
Уколико након закључења овог уговора наступе околности више силе које отежавају
или онемогућавају извршење обавеза дефинисаних овим уговором, рокови извршења
обавеза ће се продужити за време трајања околности више силе.
Околностима више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се нису могли
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли
бити спречени. Вишом силом могу се сматрати природне катастрофе, пожар поплава,
земљотрес, транспортне несреће, политичка збивања (рат, нереди већег обима,
штрајкови), императивне одлуке власти (забране промета, увоза и извоза), и други
случајеви, који су законом утврђени као виша сила.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 10.
У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор
може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писменим путем,
уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.
Раскид уговора једна уговорна страна може да захтева само уколико је друга страна у
уговору претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман, а који не може
бити краћи од 15 дана.
Раскид уговора из става 2 овог члана може да изврши само страна у уговору која је
своје обавезе из уговора у потпуности и благовремено извршила.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 11.
Измене и допуне уговора могуће су у случају да код уговорних страна настану промене
пословног имена односно промене назива и статусне промене.
Измене и допуне уговора могуће су у случајевима када код Наручиоца наступе промене
које захтевају искључење мерног места наведеног у техничкој спецификацији или
укључење новог мерног места, услед промене власништва, промене у вези са правом
коришћења и евентуалним другим променама које настану после закључења уговора, а
које захтевају промену података о мерним местима.
Услед отказа односно искључења са система на једном мерном месту, уговор престаје
да се примењује само за то мерно место.
У случају настанка промена наведених у ставу 1. и 2. овог члана, уговорна страна код
које је наступила промена ће писменим путем обавестити другу страну у року од 15
дана од дана наступања промена.
ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 12.
Уговор се закључује на период од 12 месеци рачунајући од дана закључења уговора,
односно од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем
бројила).
Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог члана утрошком укупно
уговрених средстава Наручиоца, достављањем писменог обавештења Добављачу од
стране Наручиоца.
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Уговор ступа на снагу даном потписивања и предајом средства финансијског
обезбеђења из чл. 7 овог Уговора.
Уколико је датум потписивања уговорних страна различит, уговор ступа на снагу даном
потписивања уговорне стране која га је касније потписала.
Рок важења уговора се може продужити у случају наступања околности из члана 9 овог
Уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе закљученог
Оквирног споразума бр-________ од _________2019. године.
Уговорне стране су се сагласиле да за све што Оквирним споразумом и овим уговором
није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици
(„Сл. гласник РС“ број: 145/2014), Уредбе о условима испоруке електричне енергије
(''Сл. гласник РС'' бр. 63/13) и других важећих законских и подзаконских прописа који
регулишу испоруку електричне енергије.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора
решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Новом Саду.
Члан 14.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) примерка, од којих се свакој уговорној страни
уручују по 2 (два) примерка.
Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог бр.1 – Оквирни споразум бр.__________од_______. године;
Прилог бр.2 – Понуда Добављача бр.__________од_______. године
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ПОНУЂАЧА:
____________________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
НАРУЧИОЦА:
_____________________

Напомена:.
Модел овог Уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином уговора који ће Наручилац закључити са изабраним понуђачем.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду - модел Уговора се оверава печатом и потписује у складу
са Споразумом који је саставни део понуде
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица,
Змајев трг 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – набавка електричне
енергије, ЈН број: 1-4-ОД-ОС/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 26.06.2019.године (среда) до 9,00
часова, без обзира на начин како је послата.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), достављање наведеног обрасца
није обавезно, једино ако се понуђач одлучи да искаже трошкове припремања
понуде;
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Лиценца за обављање енергетске делатности – снабдевање електричном
енергијом, на тржишту електричне енергије, коју је издала Агенција за
енергетику или другог одговарајућег документа предвиђеног прописима државе
у којој страни понуђач има седиште и Потврда да је важећа, у виду неоверене
копије;
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 Извештај о бонитету за јавне набавке издатог од стране Агенције за привредне
регистре или Потврдa о броју дана неликвидности издате од стране Народне
банке Србије.
 Потврдa (уверење) Оператора дистрибутивног система да је понуђач активан
учесник на тржишту електричне енергије и о броју трансакција.
 Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 7) и
средство обезбеђења за озбиљност понуде, у складу са тачком 11. овог Упутства.
 Образац Модела оквирног споразума;
 Образац Модела уговора;
 Споразум о заједничкој понуди, у случају подношења заједничке понуде.
3. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом.
Уколико обрасце из Конкурсне документације потписује лице које није овлашћено за
заступање по решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити
Овлашћење за потписивање.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – обрасци из Конкурсне документације
потписују се у складу са Споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца изјаве
о независној понуди (Образац 4) и Обрасца изјаве понуђача о испуњености услова за
учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. И ЗЈН (Образац 5), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована у партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: ЈП „Национални парк
Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1, са назнаком:
„Измена/допуна/опозив/измена и допуна понуде за јавну набавку добараелектрична енергија, ЈН број: 1-4-ОД-ОС/19 - 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.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. конкурсне документације), понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,
или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1. конкурсне документације) 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 (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. 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) и 2)
ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
 Податке о члану групе који ће у име групе понуђача потписивати образце из
Конкурсне документације,
 Податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни
споразум/уговор и дати средство финансијског обезбеђења,
 Податке о рачуну на који бити вршено плаћање.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Уплатом на рачун Добављача у року не краћем од 7 ни дужем од 45 дана, од датума
промета који је наведен на рачуну.
Добављач је у обавези да Наручиоцу, до 20-тог у текућем месецу, достави рачун за
добра за претходни месец, који мора да садржи обрачунски период, датум промета,
исказану количину и цену испоручених добара у обрачунатом периоду, као и накнаде
прописане законом (трошкови приступа система за дистрибуцију електичне енергије,
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.....), акцизе, порез.
Дефинисано оквирним споразумом/уговором.
Тражење аванса није дозвољено.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.3. Захтев у погледу испоруке:
Испорука добара се врши непрекидно, сваког дана од 00:00 h до 24:00 h, у периоду од
12 месеци од дана закључења уговора уколико се исти закључује са досадашњим
снабдевачем, односно од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача
(очитавањем бројила).
Места испоруке су сва мерна места Наручилаца, наведена у техничкој спецификацији.
Наручилац задржава право да у току периода снабдевања, изврши корекцију мерних
места, односно постојећа мерна места искључи или нова мерна места дода у систем
обрачуна електричне енергије. Дефинисано оквирним споразумом/уговором.
9.4 Захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 188. став 3. Закона о
енергетици
У складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, Добавављач је дужан да одмах по
потписивању овог уговора, а пре отпочињања са снабдевањем, закључи:
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат економске
јединице Наручиоца прикључен и
2) Уговор којим је уредио своју балансу одговорност, а којим су обухваћена и места
примопредаје Наручуоца.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди уноси се као јединична цена за јединицу мере kWh за активну
електричну енергија, исказана у динарима, без ПДВ.
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У јединичну цену је урачуната царина и трошкови балансирања, а нису урачунати
трошкови услуге приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, порез на додату вредност,
акциза и друге евентуалне таксе, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима
Републике Србије на основу рачуна који испоставља Добављач. Цена је фиксна и не
може се мењати.
У понуђену цену морају бити урачунати и кроз њу исказани сви евентуални попусти и
све погодности које понуђач нуди.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Финансијска гаранција за озбиљност понуде
1.Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде
Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде. Меница мора
бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу
доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод
из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се
доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од
дана истека рока важења понуде (Образац 7).
Меница се издаје на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а).
Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Уколико, из било
ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди
продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број
дана је продужен рок важења понуде.
Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од
10% од вредности понуде (без ПДВ-а) у случају:
- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде (назначено од стране
понуђача у обрасцу понуде);
- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току
периода важења понуде не потпише/одбије да потпише оквирни споразум или не
достави средство обезбеђења уз оквирни споразум.
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након
потписивања оквирног споразума и достављања средства обезбеђења за добро
извршење посла, на писмени захтев.
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на
њихов писмени захтев, након закључења оквирног споразума.
Финансијска гаранција за добро извршење посла
2.Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла I
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Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла доставља се
истовремено са закључењем ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА. У супротном сматраће се да је
понуђач одбио да закључи оквирни споразум, у ком случају Наручилац може да
закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења оквирног споразума.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ уз
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице, оверену од пословне банке
или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз
меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана
дуже од дана истека рока важења оквирног споразуме (Образац 7-1). Меница се издаје
на износ од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а).
Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења оквирног споразума,
обавеза је понуђача је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то
најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења оквирног
споразума.
Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу
од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) у случају:
- да понуђач одбије да закључи појединачни уговор или не достави средство
обезбеђења уз оквирни споразум.
Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са
којим је закључен оквирни споразум, након истека рока важења, на писмени захтев.
Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла II
Меница се доставља истовремено са закључењем ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА. У
супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи појединачни уговор, у ком
случају Наручилац може да активира средство финансијског обезбеђења за добро
извршења посла уз оквирни споразум.
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења појединачног уговора.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ уз
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке
или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз
меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана
дуже од дана истека рока важења појединачног уговора (Образац 7-2).
Меница се издаје на износ од 10% од вредности појединачног уговора (без ПДВ-а).
Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Уколико, из било
ког разлога, дође до продужење рока важења појединачног уговора, обавеза је понуђача
је да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број
дана за који број дана је продужен рок важења појединачног уговора.
Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу
од 10% од вредности појединачног уговора (без ПДВ-а) у случају: -да понуђач не
извршава уговорну обавезу под уговореним условима, у уговореном року и на
уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања
Наручиоца или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди. .
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Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са
којим је закључен уговор, након истека рока важења, на писмени захтев.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА,
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Набавка не садржи техничку документацију и планове.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: ЈП
„Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1, електронске поште
на e-mail: pravno@npfruskagora.rs
или факсом на број 021/463-824, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj: 1-4-ОД-ОС/19.
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. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
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.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ
ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ
ЗАХТЕВА
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 овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на
e-mail: pravno@npfruskagora.rs , факсом на број 021/463-824 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. ЗЈН 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 из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог
за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица; јавна
набавка ЈН: 1-4-ОД-ОС/19;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
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буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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