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1. OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца: Машинско-електротехничка школа
Адреса: ул. Бранка Крсмановића бб, 35250 Параћин
ПИБ: 100875475,
Матични број: 07577613,
Интернет адреса наручиоца: www.mеs.edu.rs
Служба за контакт-тел-фах: 035/563 445.
Рачун: 840-1186660-48 код Управе за Трезор
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка добра – Набавка природног гаса за потребе грејања , за период
од годину дана.
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1/2015 ОП
ВРСТА ПОСТУПКА
Отворени поступак
ЦИЉ
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
КОНТАКТ ЛИЦЕ
Мирјана Војиновић,дипл.правник , електронска адреса: mespnsr@ptt.rs ,тел.035 563 445
ПОДАЦИ О НАЧИНУ И МЕСТУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе на адресу наручиоца: Машинско-електротехничка школа, Параћин
35250, ул.Бранка Крсмановића бб, непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду
у затвореној коверти или кутији на којој мора да назначи следеће: „Понуда за јавну
набавку добара – природни гас број ЈНОП 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“а на полеђини
коверте или кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и
презиме и број телефона особе за контакт.Коверат мора бити оверен печатом понуђача.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Рок за подношење понуде је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу Службеног гласника РС, на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца, односно до 17.04.2015.г. до 12,00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена најкасније до 17.04.2015. године,
до 12,00 часова.
3

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене у Машинскоелектротехничкој школи, у просторији бр.14.улица Бранка Крсмановића бб, 35250
Параћин дана 17.04.2015.године у 13,00 часова.
Отварање понуда је јавно. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници
понуђача, који ће активно учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да Комисији
за спровођење поступка предају писана пуномоћја, на основу којих ће доказати да су
овлашћени да учествују у поступку јавног отварања понуда.
Понуде поднете по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговремене и
биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Јавна набавка добра – Набавка природног гаса
ОРН 09123000 (Природни гас)
ОПИС ПАРТИЈА, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка није обликована у партије .
ВАРИЈАНТЕ
Подношење понуда са варијантама није дозвољено

3. ВРСТА, TЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, KВАЛИТЕТ, KOЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА

ВРСТА MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.
Испорука природног гаса
КВАЛИТЕТ
ПГ који се испоручује мора да испуни услове у погледу састава, доње топлотне вредности,
притиска, Wobbe индекса и других својстава гаса утврђених прописима. ПГ који је се
испоручује Купцу не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или супстанце које
производе смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли, вода и слично.
Доња топлотна вредност испорученог ПГ мора да буде у складу са важећим стандардом
SRPS EN ISO 6976
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПГ у погледу техничких карактеристика мора да испуњава услове утврђене Законом о
енергетици („Сл. Гласник РС“ бр. 145/14 даљем тексту: Закон), Уредбом о условима за
испоруку природног гаса („Сл. Гласник РС“, бр. 47/06, 3/10 и 48/2010 у даљем тексту:
Уредба) другим важећим прописима.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Продавац је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету ПГ издат
од стране акредитоване институције са назначеном топлотном вредношћу и да предметни
извештај достави Купцу након достављеног захтева.
Продавац је дужан да у рачуну за испоручени ПГ поред испоручене количине на
стандардним условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог ПГ утврђену за
обрачунски период.
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ПЕРИОД ИСПОРУКЕ
Дванаест месеци од дана закључења уговора.
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Котларница средњошколског центра у Параћину ,ул.Драгољуба Јовановића бр.2.
КОЛИЧИНА
Оквирно планирана потрошња гаса за период: мај 2015 - мај 2016. Год
Природни гас за 2015 год.

Јединица мере

Планирана потршња
(m3)

Мај

m3

0

Јун

m3

0

Јул

m3

0

Август

m3

0

Септембар

m3

0

Октобар

m3

9.800

Новембар

m3

12.000

Децембар

m3

27.000

Јануар

m3

28.000

Фебруар

m3

22.000

Март

m3

16.000

Април

m3

8.000

Природни гас за 2016
год.

УКУПНО:

127.800

Количина испорученог ПГ ће се утврђивати мерењем на мерном уређају на месту испоруке
једном месечно и то првог дана наредног месеца за предходни месец.
Количина ПГ за сваки обрачунски период утврђује се на основу остварене потрошње.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава следеће услове :
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
регистра надлежног Привредног суда;
1.

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
Доказ за правно лице:
- Уверење месно надлежног основног суда да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
- Уверење Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
-Извод или уверење из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски
заступник понуђача (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. (Прихватљиво је и
без навођења свих кривичних дела, односно само да особа није осуђивана.)
Доказ за предузетника:Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре .
Доказ за правно лице и за предузетника не може бити старији од два месеца
пре отварања понуде.
2.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
Доказ за правно лице:Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
3.
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забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код
овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатност (Потврда АПР за привредне регистре замењује потврде
Привредног и Прекршајног суда) и
Доказ за предузетника:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности;
Доказ за правно лице и за предузетника не може бити старији од два месеца
пре отварања понуде.
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,
Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или
предузетници.
4.

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке
Доказ : Лиценца за вршење енергетске делатности„Снабдевање природним гасом“,
Агенције за енергетику Републике Србије, коју понуђач доставља у виду неоверене
копије.Дозвола мора бити важећа ( са потврдом/уверењем Агенције за енергетику да је
дозвола важећа).
6.
Поред наведених услова понуђач мора изричито да наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду ,запошљавању и условима
рада,заштити животне средине као и то да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
Доказ (овај услов се доказује давањем изјаве на обрасцу бр.7)
5.

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 4.
3.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена
као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
4.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
1.
2.
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дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
5.
Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет
страницама надлежног органа.
6.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
7.
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.
8.
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.
9.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуñач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
10.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази који су
предвиђени конкурсном документацијом,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
11.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено
обавести Машинско-електротехничку школу у Параћину са назнаком „Поступак јавне
набавке бр. ЈНОП 1/2015, Јавна набавка добра – Набавка природног гаса, и да је
документује на прописани начин.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
- Бланко сопствена меница која мора бити евидентирана у Регистру меница и

овлашћења Народне банке Србије, за добро извршење посла (уговора). Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење- писмо, са назначеним
износом од 10 % од процењене вредности набавке ПГ без ПДВ- а што износи
1.143.020 динара. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке. Меница ће важити за време важења
уговора.Доставља понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци приликом
потписивања уговора.

9

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Машинскоелектротехничке школе у Параћину у погледу садржине понуде и услова под којима се
спроводи поступак ЈНОП 1/2015.Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у
поступку јавне набавке одређене ЗЈН и конкурсном документацијом а понуду у целини
припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом.У супротном понуда се
одбија.
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози уз понуду се
достављају на српском језику.

5.2 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
1. Понуду може поднети група понуђача.
2. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавез н е услове предвиђене
конкурсном документацијом у поглављу 4-Услови за учешће у поступку јавне набавке и
упутство како се доказује испуњеност тих услова под редним бројевима од 1-4 што
доказује достављањем доказа наведених конкурсном документацијом у наведеном
поглављу, а остале услове испуњавају заједно.Обавезан услов предвиђен конкурсном
документацијом под тачком 5 дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
4. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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5.3 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе у понуди 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.
2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова.
5.4 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
1.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.Понуђач може да поднесе само једну понуду.
2.
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.
5.5 САДРЖИНА ПОНУДЕ
1. Понуда мора да садржи:
- Образац –Подаци о понуђачу (образац бр.1)
- Образац - Подаци о подизвођачу (образац 2)
- Образац понуде са структуром цене (образац бр.3)
- Образац-Модел Уговора (образац бр. 4)
- Образац- Изјава о независној понуди (образац бр.5)
- Образац- Изјава понуђача да не постоји сукоб интереса између понуђача и
представника наручиоца (образац бр.6)
- Образац- Изјава у складу са чланом 75. ст.2 ЗЈН (образац бр.7)
- Образац- Изјава о уредном извршењу обавеза по раније закљученим Уговорима (образац
бр.8)
- Образац- Трошкови припреме понуде (образац бр.9)
2.
Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе којима доказује да испуњава
услове.Услови се доказују на начин који је одређен у одељку 4-Услови за учешће у
поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова.
5.6 ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
1. Образци дати у конкурсној документацији, морају бити исправно попуњени, потписани
од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом. У супротном понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
2. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образце који су
саставни део конкурсне документације.Подаци који нису уписани у приложене образце
већ су уписани мимо образаца,неће се уважити.
3. Образци се попуњавају према упутству за попуњавање образаца које је дато на сваком
образцу.

11

5.7. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање се врши ј е д н о м м е с е ч н о , вирманом, у року од 15 дана од дана промета.
5.8 ЦЕНА
1. Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
2. Цена ПГ утврђује се у складу са методологијом за формирање цена ПГ на слободном
тржишту и то на основу тарифе за енергент и капацитет.
3. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
5.9 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
1.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У
случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
2.
У случају истека рока важења понуде,Машинско-електротехничка школа у
Параћину је дужна да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења
понуде.
3.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде,не може мењати
понуду.
5.10 ИЗМЕНА,ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
1. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
3. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Машинскоелектротехничка школа, Бранка Крсмановића бб, 35250 Параћин, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка природног гаса ЈНОП бр. 1/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка природног гаса ЈНОП бр. 1/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка природног гаса ЈНОП бр. 1/2015 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка природног гаса ЈНОП бр.
1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
4. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, име и презиме и
број телефона особе за контакт.Ове податке оверити печатом.
5. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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5.11 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Ако Машинско-електротехничка школа у року предвиђеном за подношење понуда
измени или допуни конкурсну документацију,дужна је да без одлагања измене и допуне
објави на Порталу јавних набавли и на својој интернет страници.
2. Ако Машинско-електротехничка школа у Параћину, измени или допуни конкурсну
документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да
продужи рок за подношење понуда и да објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
5.12 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
1. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
2. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
3. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
5.13 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
1. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио
у понуди.
2. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно, који у горњем десном углу садрже
ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’,и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.Уколико се као поверљив сматра само одређени податак у документу који се
доставља уз понуду, поверљив податак мора бити обележен црвеном бојом,
поред њега мора бити наведено
„ПОВЕРЉИВО’’, а испод наведене ознаке, потпис овлашћеног лица понуђача.
3. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени
начин. Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
4. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде
до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
5. Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у
предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања
понуда као ни у даљем току поступка.
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5.14 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Машинско-електротехничка
школа, 35250, Бранка Крсмановића бб,Параћин, „Питања за Комисију за јавну набавку
добра – природног гаса ЈНОП бр.1/2015 “ , на електронској адреси: mespnsr@ptt.rs и
путем факса 035 563 445, у периоду од 09:00 -14:00 ч, тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда, а Машинско-електротехничка школа у Параћину,је дужна да
заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева пошаље одговор у
писаном облику и да истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
2. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
5.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
1. Машинско-електротехничка школа Параћин, може, после отварања понуда, да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача,
односно код његовог подизвођача.
2. Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
3. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
4. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву,
5. Машинско-електротехничка школа не може да захтева,дозволи или понуди промену
елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора,односно
промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила
одговарајућом односно прихватљивом.
5.16 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
1. Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или
неодговарајућа, ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне
документације.
5.17 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1.
Машинско-електротехничка школа у Параћину ће применити критеријум „најнижа
понуђена цена“.
2.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
5.18 ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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5.19 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
1. Машинско-електротехничка школа у Параћину ће закључити уговор са понуђачем
којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
2. Ако понуђач, којем је додељен уговор о јавној набавци, одбије да закључи уговор,
Машинско-електротехничка школа може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
5.20 ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Машинско-електротехничка школа у Параћину ће д о н е т и о д л ук у о обустави
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда уколико нису
испуњени услови за доделу уговора.
2. Машинско-електротехничка школа у Параћину може да обустави поступак јавне
набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
3. Машинско-електротехничка школа у Параћину ће одлуку о обустави поступка јавне
набавке писмено образложити наводећи разлоге обуставе поступка и доставити је
понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
4. Машинско-електротехничка школа у Параћину је дужна д а у року од пет дана од
дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о
обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
5. Машинско-електротехничка школа у Параћину је дужна да у одлуци о обустави
поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде ако је до обуставе
поступка дошло из разлога који су на страни Наручиоца и под условом да је понуђач
тражио накнаду трошкова.
5.21 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави
поступка.Понуђач подноси писмени захтев за увид у документацију .
2. Машинско-електротехничка школа је дужна да лицу из става 1. овог члана, омогући
увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца
захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити
податке у складу са чланом 14. ЗЈН.
5.22 ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
У случају да понуђач користи своје право утврђено чланом 86. Закона о јавним
набавкама, односно, уколико нуди добра домаћег порекла, мора да као саставни део
понуде поднесе Уверење о домаћем пореклу добра, које је предмет ове јавне набавке а
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које издаје надлежно министарство Републике Србије.
5.23 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
2. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се наручиоцу.
Примерак захтева подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
3. Ако се захтев доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац
з а х т е в а мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се
захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.
4. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда.Ако се поднесе овај захтев долази до застоја рока за подношење понуда.
5. После доношења одлуке о додели Уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из тачке 4, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
7. 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.
8. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
9. Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене чланом 151.став 1 ЗЈН.
10. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије (број рачуна: 840- 3 0 6 7 8 8 4 5 - 0 6 , шифра плаћања 153, позив на број
Ј Н О П 1/2015 , сврха уплате: Такса за ЗЗП, прималац уплате: буџет Републике Србије),
уплати таксу:
- у износу од 80.000 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда и ако понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000
динара.
-у износу од 0,1% понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност
већа од 80.000.000 динара.
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Образац бр.1
ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Улица и бр.

_________________________________

Лице за контакт:
Електронска адреса:
Телефон/факс:
Порески број понуђача (ПИБ):

____

Матични број понуђача:

____

Шифра делатности:
Број рачуна и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Датум
________________

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)
Упутство :
1. Овај образац мора бити уредно попуњен,потписан од овлашћеног лица понуђача и
оверен печатом.
2.Ако понуду подноси група понуђача,као заједничку понуду,образац умножити,попунити
и доставити за сваког понуђача из групе понуђача.
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Образац бр. 2
ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Седиште подизвођача:
Улица и број :

_________________________________

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Лице за контакт:
Електронска адреса:
Телефон/факс:
Порески број понуђача (ПИБ):_______________________________
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Број рачуна и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Датум
___________________

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)
Упутство:
1.Овај образац мора бити уредно попуњен,потписан од овлашћеног лица понуђача и
оверен печатом.
2.Овај образац се попуњава само ако понуђач подноси понуду са подизвођачем.
Уколико има више подизвођача образац умножити ,попунити и доставити за сваког
подизвођача.
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Образац бр.3
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Jeдиница
мере

Енергент

Капацитет

Количина

Sм3

1

Sм3/дан/год

1

Цена дин/ЈМ
без ПДВ-а

Цена
дин/ЈМ са
ПДВ-ом

Рок важења понуде је ________ дана од дана отварања понуда (не може бити мањи од 30
дана).
Рок плаћања је _____________ дана од датума промета.
Понуда се подноси (заокружити ):
А) самостално,
Б) као заједничка понуда,
В) са подизвођачем.
Датум
___________________

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)
Упутство:
1.Овај образац мора бити уредно попуњен,потписан од овлашћеног лица понуђача и
оверен печатом.
2.Ако понуду подноси група понуђача као заједничку понуду,овај образац
попуњава,потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача који је споразумом (који
се закључује у складу са чланом 81.став 4 ЗЈН) одређен као носилац посла односно као
понуђач који ће поднети понуду.
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Образац бр.4
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Машинско-електротехничка школа у Параћину, Бранка Крсмановића бб, 35250 Параћин (у
даљем тексту:купац),ПИБ 100875475,МБ 07577613 са једне стране
и
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(уписати назив,седиште,адресу,ПИБ и матични број понуђача)
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет Уговора је купопродаја природног гаса (у даљем тексту: ПГ) под условима и на
начин утврђен Законом о енергетици („Сл. Гласник РС“ бр. 145/14 даљем тексту: Закон),
Уредбом о условима за испоруку природног гаса („Сл. Гласник РС“, бр. 47/06, 3/10 и
48/2010 у даљем тексту: Уредба) другим прописима као и актима Продавца.
КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА
Члан 2.
Количина испорученог ПГ ће се утврђивати мерењем на мерном уређају на месту
испоруке једном месечно и то првог дана наредног месеца за предходни месец за период
трајања снабдевања од стране продавца.
Количина ПГ за сваки обрачунски период утврђује се на основу остварене потрошње.
НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 3.
Продавац гасоводом испоручује ПГ Купцу на паритету франко место испоруке Купца
које је наведено у Техничкој спецификацији (страна број 6 Конкурсне документације) и у
природи представља мерну станицу.
Члан 4.
Продавац је испоручио, а Купац преузео ПГ одмах после проласка природног гаса кроз
један или више мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорности
прелазе на Купца.
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Члан 5.
Продавац је дужан да почне са испоруком ПГ Купцу у складу са Законом и
Уредбом.
КВАЛИТЕТ
Члан 6.
ПГ који се испоручује мора да испуни услове у погледу састава, доње топлотне
вредности,притиска, Wobbe индекса и других својстава гаса утврђених прописима.
ПГ који је се испоручује Купцу не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или
супстанце које производе смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати,
гликоли, вода и слично.
Доња топлотна вредност испорученог ПГ мора да буде у складу са важећим
стандардом SRPS EN ISO 6976
Продавац испоручује Купцу ПГ доње топлотне вредности са прихваћеним
одступањем ± 10%.
Продавац је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету ПГ
издат од стране акредитоване институције са назначеном топлотном вредношћу и да
предметни извештај достави Купцу након достављеног захтева.
Продавац је дужан да у рачуну за испоручени ПГ поред испоручене количине на
стандардним условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог ПГ утврђену
за обрачунски период.
МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН
Члан 7.
Количина испорученог ПГ се утврђује мерењем на месту испоруке, а доња топлотна
вредност се утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања.
Мерни уређај се састоји од мерила запремине са или без коректора.
Уговорне стране сагласно признају мерење количине ПГ, само и искључиво преко
мерних уређаја који имају Уверење о испитивању издато од стране надлежног
државног органа и неоштећени важећи жиг на свим прописаним местима.
Количина испоручег ПГ изражава се у запреминској јединици (m³) при условима од
288,15 К (15 степени Целзјусових) и притиску од 1,01325 bar.
Члан 8.
Уговорене стране су сагласне да се утврђивање измерених и преузетих количина ПГ
врши на мерном уређају једном месечно,првог дана наредног месеца за предходни
месец и при промени цене ПГ или при евентуалној промени услова испоруке у складу
са Уговором и Законом.
Члан 9.
Мерење испоручених количина ПГ врши се континуирано.
Утврђивање хемијског састава и доње топлотне вредности испорученог ПГ врши се
узимањем узорака и њиховом хорматографском анализом.
Место узимања узорака и учесталост узимања узорака утврђени су Програмом
продаваца о праћењу квалитета и режиму транспорта и дистрибуције ПГ.
Купац има право да захтева чешћу контролу квалитета од програмом прописане
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динамике узимања узорака, при чему је обавезан да плати све трошкове додатне
контроле, уколико се утврди да је ПГ био уговореног квалитета.
Члан 10.
Очитавање испоручених количина врши се на мерном уређају примопредаје ПГ
између Продавца и Купца у присуству представника Продавца и Купца а очитана
стања се евидентирају у Протоколу о примопредаји ПГ.
Приликом очитавања региструје се стање бројила показног уређаја - бројчаника и
на мерилу и на коректору, као и притисак и температура на мерном уређају.
Стање на мерилу је измерена некоригована количина, стање на коректору је
количина коригована на стандардне услове, а испоручена количина је разлика између
новог и претходног стања на коректору.
Уколико представник Купца, из било којих разлога, не буде присутан приликом
очитавања испоручених количина ПГ, меродавне и обостране признате су количине
које је на мерном уређају протока ПГ утврдио представник продавца, при чему се
чињеница да представник Купца није приступио уписује у Протокол који Продавац
доставља на захтев Купца.
Члан 11.
Уколико је мерни уређај мерило протока без коректора или је коректор неисправан,
обрачун испоручених количина гаса се врши у складу са важећом Уредбом о
условима за испоруку ПГ и техничким стандардима.
Члан 12.
Уговорене стране су сагласне да се утврђивање испоручених количина ПГ за време
трајања баждарења мерног уређаја, отклањања евентуалних кварова, изласка из
мерног опсега или провере тачности рада мерног уређаја за мерење протока ПГ врши
паушалном методом.
У случају потребе, Продавац може за одређени временски период извршити
привремени обрачун и фактурисати потрошњу ПГ без очитавања потрошње ПГ, при
чему се код првог наредног очитавања врши корекција према стварно утрошеним
количинама.
Члан 13.
Уколико буде утврђена потреба извршења демонтаже или замене мерног уређаја
утврђених количина ПГ на месту испоруке, уговорне стране су сагласне да се
демонтажа или замена изврше у присуству представника обе уговорне стране, о чему
ће овлашћени представници Продавца и Купца сачинити Протокол о стању показног
уређаја мерила и коректора које се демонтира или монтира.
Уколико представник Купца из било ког разлога не буде присутан приликом
демонтаже или замене мерног уређаја, Протокол сачињава представник Продавца, уз
уписивање наведене чињенице.
Уколико се утврди да мерила на месту испоруке нису адекватна за мерење стварних
протеклих количина ПГ, Продавац има обавезу да у што краћем временском
интервалу, обвезбеди монтажу адекватног мерила.
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Члан 14.
Купац и Продавац имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног
уређаја, уколико посумњају у његову исправност, при чему трошкове ванредне
контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом установи да није
била у праву.
Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција обрачуна
утрошених количина ПГ врши се само за спорни обрачунски период.
ЦЕНА
Члан 15.
Цена ПГ утврђује се у складу са методологијом за формирање цена ПГ на
слободном тржишту и то на основу тарифе за:
- енергент изражен у дин/ Sм3 и
-капацитет изражен у дин/ Sм3/дан/година.
Тарифа за енергент се примењује на продату количину гаса утврђену мерењем на
месту испоруке у обрачунском периоду.
Тарифа за капацитет се примењује на максималну дневну потрошњу гаса у
предходној години.
Члан 16.
Купац се обавезује да ће сагласно прихваћеној понуди плаћати цену ПГ (која
обухвата цену енергента и цену капацитета) и то _____________________динара по
Sм3 без ПДВ-а,односно ______________________динара по Sм3 са ПДВ-ом .
Продавац се обавезује да о промени цене и других услова продаје непосредно
обавести купца у разумном року, а најкасније 15 (петнаест) дана пре примене
измењене цене или услова продаје, изузев у случају снижења цене и давања Купцу
повољнијих услова продаје.
ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 17.
Фактурисање испоручених количина ПГ врши се једном месечно при чему се
датум промета сматра последњи дан у месецу.
Продавац је обавезан да фактурише испоручени ПГ у року од _________ дана од
датума промета.
Продавац је дужан да у рачун за испоручени гас поред количине испорученог гаса
наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса за обрачунски период.
Купац је обавезан да преузети гас плати у року од _________дана од датума
промета.
Уколико је последњи дан рока плаћања нерадни дан рок плаћања се продужава до првог
радног дана.
Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави
Продавцу без одлагања писменим путем.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 18.
За обезбеђење плаћања обавеза насталих испоруком гаса и реализацијом одредби
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Уговора у уговореном року доспећа, Купац је дужан да достави Продавцу
инструменте обезбеђења плаћања у складу са условима Продавца.
Купац је дужан да инструменте обезбеђења плаћања из претходног става овог члана
доставити пре почетка испоруке гаса.
Купац је дужан да достави нове инструменте обезбеђења плаћања када претходни
буду искоришћени, када се промени овлашћено лице за потписивање, односно када
настану друге околности због којих се претходно достављени инструменти
обезбеђења плаћања не могу реализовати, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана
од дана настанка нових околности.
НЕИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА
Члан 19.
У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, и тиме
проузрокује штету другој уговорној страни, дужна је да штету надокнади.
Члан 20.
Уколико Купац не измирује своје уговорне обавезе, Продавац има право да обустави
даљу испоруку ПГ у складу са Уредбом и прописима донетим у складу са Законом.
Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Купац и дужан је да
их плати у складу са издатим задужењем Продавца.
Члан 21.
У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Купац је дужан да поред главнице
плати Продавцу и камату у висини законске затезне камате.
Камата се обрачунава на износ дуга од датума доспећа рачуна на наплату до дана
исплате и то по стопи утвђеној Законом.
ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСПОРУЦИ
Члан 22.
У случају краткорочних поремећаја у снабдевању ПГ услед хаварија и других
непредвиђених околности на гасоводним системима и других околности које за
последицу имају смањење испоруке, у циљу очувања сигурности гасоводног система,
примењиваће се мере ограничења прописане Уредбом и Законом.
ВИША СИЛА
Члан 23.
Сматраће се да је наступило дејство више силе, уколико дође до пожара, поплаве,
земљотреса, експлозије или оштећења гасоводног система у Републици Србији, као и
услед аката надлежних државних органа.
Сматраће се да је наступило дејство више силе и кад дође до прекида транспорта увозног ПГ,
као и у случају дејства више силе на гасним објектима и инсталацијама Купца.
УСЛОВИ И НАЧИН ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ
Члан 24.
Продавац је овлашћен да Купцу обустави испоруку ПГ у случајевима и под условима
утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 25.
Измене и допуне Уговора закључују се искључиво у писаној форми:
1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова продавца,
2) на основу измене и допуна уговора продавца са оператором дистрибутивног
система ПГ,оператором складишта ПГ и оператором транспортног система
ПГ.
Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистрибутивних
система који се користе за испоруку гаса до места примопредаје купцу ,продајна цена
се мења по аутоматизму у складу са одобреним регулисаним ценама и наведена
промена цене неће се сматрати изменом или допуном уговора.
ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА
Члан 26.
Уговор се закључује на одређено време на период од годину дана од дана
закључења уговора, с тим да се може раскинути писаном изјавом сваке уговорне
стране под условима и на начин прописан законом.
Отказним роком сматра се период, који је потребан да уговорне стране испуне своје
уговорне обавезе. Страна која раскида Уговор је дужна да претходно испуни своје
доспеле уговорне обавезе.
Уговор престаје да важи истеком рока из предходног става.
ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА
Члан 27.
Уколико због промене прописа,одлука надлежних органа или активности једне
или обе уговорне стране дође до промене правног статуса обавезе настале из Уговора
аутоматски прелазе на правне следбенике.
Преношење права врши се у року од 5 (пет) дана када правни следбеник обавести
другу уговорну страну да замењује правног предходника у Уговору и о томе пружи
потребне доказе.
Члан 28.
Уговорна страна која буде иницирала пренос права и обавеза обавестиће другу
уговорну страну о томе благовремено, уз истовремено достављање података и
докумената који се односе на пренос права и обавеза и који доказују да ће
преузималац права и обавеза бити способан да у потпуности извршава обавезе које
преузима на основу Уговора.
Члан 29.
Уколико у правном статусу једне од уговорних страна дође до неке промене која
ограничава или спречава ту уговорну страну у испуњавању обавеза утврђених
Уговором или ограничава или уклања могућности преузимања одговорности, та
уговорна страна дужна је да без одлагања писмено обавести другу уговорну страну
и да на њен захтев уговори правног следбеника.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати
договором, а у супротном надлежан је стварно надлежан суд у Београду.
Члан 31.
За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису
Уговором посебно регулисани, непосредно ће се применити одговарајуће одредбе
прописа из члана 1. овог Уговора и Закона о облигационим односима.
Члан 32.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну, протумачен и у знак сагласности потписан.

ПРОДАВАЦ
__________________________

КУПАЦ
Машинско-електротехничка школа
__________________________

Напомена:
Модел уговора мора бити оверен печатом.
Понуђач мора у моделу уговора да попуни следеће податке:
- код уговорних страна назив,седиште,адресу ,ПИБ И МБ понуђача,
- у члану 16. Став 1 цену ПГ по Sм3 без и са ПДВ-ом
- у члану 17.став 2 рок фактурисања а у ставу 4 рок плаћања.

26

Образац бр. 5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН,

_____ даје
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду поднео
назависно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум
__________________

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

Упутство:
1. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуñача из групе понуђача и оверена печатом.
2.Образац треба умножити у онолико примерака колико има понуђача у заједничкој
понуди.
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Образац бр. 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ ПОСТОЈИ СУКОБ ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И
ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И
ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у поступку јавне
набавке природног гаса између понуђача _______________________________________
(уписати назив понуђача) и представника Наручиоца не постоји сукоб интереса у смислу
члана 29. и 30. ЗЈН.

Датум
___________________

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

Упутство:
1.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
2.Образац треба умножити у онолико примерака колико има понуђача у заједничкој
понуди.
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Образац бр. 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.2. ЗЈН

У вези члана 75. став 2. ЗЈН, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при
састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Датум,
_________________

М.П.

Понуђач

( потпис овлашћеног лица)
Упутство:
1.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуñача из групе понуђача и оверена печатом.
2. Образац треба умножити у онолико примерака колико има понуђача у заједничкој
понуди.

29

Образац бр.8

OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ OБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуђач
__________________________________________ (навести назив понуђача) уредно
извршавао обавезе по раније закљученим уговорима чији је предмет био испорука
природног гаса за 2012, 2013 и 2014. година.

Датум
_______________

М.П.

Понуђач
____________________
( потпис овлашћеног лица)

Упутство:
1.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуñача из групе понуђача и оверена печатом.
2.Образац треба умножити у онолико примерака колико има понуђача у заједничкој
понуди.
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Образац бр.9
ОБРАЗАЦ – ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку 1/2015 :
Трошкови
прибављања
средстава
обезбеђења

динара без пдв-а
_________ динара са пдв-ом

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
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.Овај образац се
доставља само ако понуђач тражи накнаду трошкова.

Датум:
_______________

М.П.

Понуђач
__________________________
(потпис овлашћеног лица)
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