
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''ПАВЛЕ САВИЋ''

Шајкашка 34, Нови Сад

Број: 01-404-714/2015-03

Дана: 27.05.2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА сходно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о 

јавним набавкама ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИ ГАС ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''ПАВЛЕ 

САВИЋ'', НОВИ САД У 2015.ГОДИНИ ЈНППБОП 6-01/2015    

                                                                                                          Мај  2015.године

Нови Сад
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На основу члана 54. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС”, број. 124/2012  и 14/2015), члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова («Службени гласник РС» 

бр. 29/2014) и Одлуке о покретању преговарачког поступка   број; 01-404-714/2015 од 27.05.2015.године;

Комисија за јавне набавке именована  решењем директора број 01-404-714/2015-01 од 27.05.2015.године припремила је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА сходно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о 

јавним набавкама ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''ПАВЛЕ 

САВИЋ'', НОВИ САД У 2015.ГОДИНИ ЈНППБОП 6-01/2015    

Конкурсна документација садржи:

1) опште податке о јавној набавци

2) податке о предмету јавне набавке

3) упутство понуђачима како да сачине понуду

4) образац понуде

5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова

6) образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих 

услова

7) модел уговора

8) други обавезни обрасци

9) образац трошкова припреме понуде

10)  образац изјаве о независној понуди

11) образац структуре цене
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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ
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1) подаци о наручиоцу:

Техничка школа ''Павле Савић''

Шајкашка 34, Нови Сад

ПИБ: 100458932

МАТ.БРОЈ: 08066973

Телефон: 021/443-746

Интернет страница:www  :   t  spavlesavic.edu.rs  

Е-маил:   t  

2)врста поступка и законска регулатива:

               Jавна набавка, у складу са чланома 36. ставом 1. тачком 1) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012 и 

14/2015), набавка добара – снабдевање природни гас Техничке школе ''Павле Савић'', Нови Сад     

На ову јавну набавку ће се примењивати:

• Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012 и 14/2015)

• Закон о општем управном поступку

• Закон о облигационим односима

• Закон о безбедности и здрављу на раду

• Закон о енергетици

• Уредба о условима за испоруку природног гаса

• Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање 

• Правила о промени добављача 

• Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама

• Прописи и нормативи везани за добра који су предмет јавне набавке.

3)предмет јавне набавке : 

Предмет јавне набавке  ЈНППБОП 6-01/2015, набавка добара  -  снабдевање природни гас -Техничке школе ''Павле Савић'', Нови Сад     

4)  Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о снабдевању природним гасом

5) Процењена вредност јавне набавке износи 4.727.273,00  динара без пдв-а

6) Контакт особе:

• Службеник за јавне набавке Миленковић Владимир, телефон 063/11-785-11 
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

�� Предмет јавне набавке је набавка добара -  снабдевање природни гас Техничке школе ‘‘Павле Савић’’, Нови Сад  , а 

према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

                Назив и ознака из општег речника: 09123000 – Природни гас

                Сва добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца.
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3)   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
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1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику.

2) Подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно 

послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова,  

оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Понуда  се  доставља  у писаном облику,  у  једном примерку,   на  обрасцу  из  Конкурсне  документације   и  мора бити јасна и 

недвосмислена,  читко  попуњена  –  откуцана  или  написана  необрисивим  мастилом,  оверена  и  потписана  од  стране  овлашћеног  лица 

понуђача.

Пожељно  је  да  сви  документи  поднети  уз  понуду  буду  повезани  траком-спиралом  у  целини  тако  да  се  не  могу  накнадно 

убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом 

документацијом таксативно наведеном у обрасцу;  

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача; 

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем

- попуњен  ,  потписан  и  печатом оверен  образац подаци  о  понуђачу који  је  учесник  у  заједничкој  понуди  уколикo понуду 

подноси  група понуђача.

- попуњен , потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди

- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити 

на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине 

- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из члана 299. став 5. Закона о енергетици

- попуњен , потписан и печатом оверен образац структуре цене

-  попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела 

уговора

- копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави.

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена 

штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити. 

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати 

и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из групе понуђача , односно 

његово лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке.

4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5) Обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног обавештења о покретању поступка 

набавке добара  - снабдевање природни гас Техничке школе ‘‘Павле Савић’’, Нови Сад 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у 

поступку јавне набавке  , а на основу објављеногобавештења о покретању поступка.

6) Подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти 

на адресу наручиоца: Техничка школа ''Павле Савић'', Шајкашка 34, Нови Сад , са обавезном назнаком на лицу коверте: “Не отварати-

понуда за ЈНППБОП –6-01/2015 – добара - снабдевање природни гас Техничке школе ‘‘Павле Савић’’, Нови Сад, Шајкашка 34“; поштом 

или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу,  

као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 05.06  .2015  .године до 13,00   часова.  

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 05.06  .2015  .године до 13,  00   часова.

Последице пропуштања рока :  Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом.

7) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се 05.06  .2015  . године у 13,30 часова, у просторијама Техничке школе ''Павле Савић'', Шајкашка 

34, Нови Сад Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника 

понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

8) Рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима  у року од 3 дана од дана доношења одлуке,  и објавити на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од 2 дана од дана доношења.

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму 

понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. 

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
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Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу: Техничка  школа  ''Павле  Савић'',Шајкашка  34,  Нови  Сад  са 

назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне  набавке - ЈНППБОП 6-01/2015 добара -   снабдевање природни гас Техничке школе ‘‘Павле 

Савић’’,Нови Сад,Шајкашка 34

или „Допуна понуде за поступак јавне набавке - ЈНППБОП 6-01/2015 добара -  снабдевање природни гас Техничке школе ‘‘Павле 

Савић’’,Нови Сад,Шајкашка 34

 или „Опозив понуде за поступак јавне набавке - ЈНППБОП 6-01/2015 добара - снабдевање природни гас Техничке школе ‘‘Павле 

Савић’’,Нови Сад,Шајкашка 34

10) Обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама 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 у 

више заједничких понуда.

11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на 

Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор 

између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства 

обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења 

понуде настала трајна неспособност  плаћања,  ако то лице испуњава све  услове одређене за подизвођача и уколико  добије претходну 

сагласност наручиоца

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно 

подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 

подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање 

није  доспело.  Све ово не утиче на правило  да понуђач,  односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза  из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

12) Обавештење о заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са  понудом споразум којим се обавезују на заједничко 

извршење набавке.

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; 

1) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора као и професионалне квалификације сваког од понуђача 

из групе понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује  

достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној 

форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:

Место испоруке: Мерно место наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у   категорији потрошње са  постојећим ознакама   

обухваћеним табелом на страни 14/36, укупно једна локација, Шакјкачка 34, Нови Сад

Начин   и услови  плаћања  : Плаћање ће се вршити сукцесивно, у року од 15 дана од датума промета.

Рок испоруке   добара:     Сукцесивно за период од 12 календарских месеци рачунајући од датума закључења уговора у времену од   

00:00ч до 24:00ч.

Уколико понуђач понуди опције плаћања и рока испоруке, ван оквира захтеваног понуда ће се одбити као неприхватљива.

14) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним 

набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве

Промена цене дозвољена је само уколико је је Агенција за енергетику дала сагласност на промену цене гаса.
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Добављач се обавезује да о промени цена и других услова продаје непосредно обавести Наручиоца у разумном року, а најкасније 

15 (петнаест) дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова 

продаје

15) Средство финансијског обезбеђења :

Не захтева се средство финансијског обезбеђења изузев када се понуђач начази на списку негативних референци које води Управа 

за јавне набавке.

Уколико се понуђач  налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу 

за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, а таквом понуђачу буде додељен уговор, исти је  дужан да у року од 5 

дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла са меничним писмом у висини од 15% 

уговорене вредности без ПДВ-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са 

роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за реализацију уговора, као и  фотокопију картона депонованих потписа овлашћених 

лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте  и  потврду банке о извршеној регистрацији менице.

16) Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је 

као такве понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као  пословну тајну имена  понуђача  и подносилаца пријава,  као и поднете понуде,  односно  пријаве,  до истека  рока 

предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде  која  садржи податке који су поверљиви за  понуђача  треба  у горњем десном углу  да  садржи ознаку 

,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

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

примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени 

као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Техничка школа ''Павле Савић'',Шајкашка 34, Нови Сад или путем е-

маил-а:  tspavles.nabavke@gmail.com  са  назнаком  -   «Додатне  информације/појашњења  за  ЈНППБОП  -6-01/2015  добара  -  снабдевање 

природни гас  Техничка школа ''Павле Савић'',Шајкашка 34, Нови Сад» тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези 

са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од 

три дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници 

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на 

начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне 

Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  без одлагања.

Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  осам  или  мање  дана  пре  истека  рока  за  подношење понуда, 

наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.

18) Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 

уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац  ће  одбити  понуду  уколико  поседује  доказ  који  потврђује  да  понуђач  није  испуњавао  своје  обавезе  по  раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на 

поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

20) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  отварања понуда и вршити контрола 

код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,  

а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико  је  потребно  вршити  додатна  објашњења,  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 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, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац  може,  уз  сагласност  понуђача,  да  изврши исправке  рачунских  грешака уочених  приликом разматрања понуде  по 

окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено 

обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

21) Рок за закључење уговора: 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац ће позвати понуђача којем је додељен уговор да приступи закључењу уговора.

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у року 

од  8  дана  од  дана  достављања  уговора  на  потпис  и  оверу  ,  наручилац  може  закључити  уговор  са  првим  следећим  најповољнијим 

понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

22) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања:

Елементи уговора о којима ће се преговарати: цена 

Начин преговарања: усмено, изјашњавањем понуђача у два круга

Одлука  о  додели  уговора-  преговарачки  поступак  без  објављивања  јавног  позива  ЈНППБОП  6-01/2015  донеће  се  применом 

критеријума – најнижа понуђена цена

23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више 

понуда са једнаком ценом 

У колико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је дао 

најдужи рок важења понуде

24) Обустава поступка јавне набавке 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.

25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Накнаду  за  коришћење патената,  као  и одговорност  за  повреду заштићених права интелектуалне  својине  трећих лица сноси 

понуђач.

26) Заштита права понуђача

Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса: 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје  наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о 

јавним  набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 

сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке 

на Порталу јавних набавки.

После доношења одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

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.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 и 14/2015; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за 

заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

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

чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

   (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и   

        датум када је уплата таксе реализована);

    (3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 3. ЗЈН чија се уплата врши износи   80.000 динара;

    (4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06;

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253;

    (6)  модел и позив на број: 97   ЈНППБОП 6-01/2015

    (7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача, Техничка школа ''Павле    Савић'',Шајкашка 34,  Нови Сад  за 

         ЈНППБОП 6-01/2015 

    (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;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред 

поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте 

елементе,  за  подносиоце  захтева  за  заштиту  права(корисници  буџетских  средстава  и  други  корисници  јавних  средстава)   који  имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити 

трошкове настале по основу заштите права.
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Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити 

трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове 

или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту правСтранке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за 

које траже накнаду.

Накнаду  трошкова могуће је  тражити до доношења одлуке  наручиоца,  односно  Републичке  комисије  о  поднетом захтеву за 

заштиту права.

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 113 ЗЈН. 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

� Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

� Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

За  преговарачки  поступак  -  добара  —  снабдевање  природни  гас  Техничка  школа  ''Павле  Савић'',  Шајкашка  34,  Нови  Сад, 

ЈНППБОП -6-01/2015 на основу обавештења о покретању преговарачког поступка објављеног на Порталу  јавних набавки дана 27.05.2015. 

године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача – скраћено пословно име:

Правни облик:

Седиште понуђача: 

Адреса седишта:

Пуно пословно име понуђача:  

Матични број:  

Шифра делатности:  

Назив  делатности:  

ПИБ:  

Назив банке и

Број рачуна: 

Телефон:  

Е – маил адреса: 

Овлашћено лице за потписивање уговора:

Датум подношења понуде: 

Деловодни број понуде:   

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ

 КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 Понуда се подноси:

 -самостално -као  заједничка  понуда (уписати 

назив и седиште чланова групе)

-као  понуда  са  подизвођачем (уписати 

назив и седиште подизвођача)

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

  

 

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Цена укупна без пдв:

Пдв:

Цена укупна са пдв:

Цена по m3 без пдв – 1m3

Обим  ангажовања 

подизвођача:

Проценат ангажовања Део предемета набавке који ће извршити 

преко подизвођача

М.П.  ____________________________

(потпис овлашћеног лица)
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5) ПОНУДА   – СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ  - ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''ПАВЛЕ САВИЋ'', ШАЈКАШКА 34, НОВИ САД

Примопредајно место : Шајкашка 34, 21010 Нови Сад

Шифра мерила: 730 – категорија и група 23

ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА У РСД, 

без ПДВ-А

УКУПНА ВРЕДНОСТ УКУПНА ВРЕДНОСТ

 у РСД, без ПДВ-а  у РСД, са ПДВ-ом

Еенергент – природни гас

Капацитет

м3

м3/дан/година

93.797,00

1074

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом

Цена обухвата цену природног гаса са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици ( ''Сл.гласник РС'' бр. 57/2011, 80/2011 

93/2012 и 145/2014)

          

М.П.  ________________________________

(потпис овлашћемог лица)
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОПИС

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА ПРИРОДНОГ ГАСА 

(м3) ЗА 12 МЕСЕЦИ

Енергент- Природни гас  за 2015.годину за 

потпуно снабдевање

 м3 93.797,00

Капацитет м3/дан/година 1074

Место испоруке година 1

Добављач гарантује квалитет и обрачун испоручене робе одређен Законом о енергетици, прописима и уговором.. 
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6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ – СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ  ЈНППБОП 

6-01/2105

Испуњеност услова из члана 71. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

Ред.

бр.

Услов  за  учешће  у  поступку 

јавне набавке из члана 75. и 76. 

ЗЈН:

Упутство  какао  се  доказује  испуњеност 

услова из члана 75 и 76  :

Испуњеност услова

1 да  је  регистрован  код  надлежног 

органа,  односно  уписан  у 

одговарајући регистар

Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда-за правна лица.

Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра –за предузетнике.

Напомена: 

У случају да понуду подноси група понуђача, 

овај доказ доставити за сваког учесника из 

групе

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих)

--------------------------------------- 

*неоверене фотокопија

да Не

2.

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 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење оне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова где 

је пребивалиште лица, 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

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда 

на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, да није 

осуђивано за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није 

осуђивано за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. За 

побројана кривична дела првостепени судови, 

чије је уверење потребно доставити, су: 

- Основни суд на чијем подручју је 

седиште правног лица,

- Виши суд на чијем подручју је 

седиште правног лица (у случају када 

Основни суд, по овлашћењу, издаје 

да Не
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уверење и за кривична дела из 

надлежности Вишег суда, тада није 

потребно посебно уверење Вишег 

суда)

- Виши суд у Београду   да није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе

Напомена: 

� У случају да понуду подноси правно 

лице потребно је доставити овај доказ 

и за правно лице и за законског 

заступника

� У случају да правно лице има више 

законских заступника, ове доказе 

доставити за сваког од њих

� У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за 

сваког учесника из групе

� У случају да понуђач подноси понуду 

са подизвођачем, ове доказе доставити 

и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од 

њих)

Доказ  не  сме  бити  старија  од  2  месеца   пре 

отварања понуда . 

3.  

Да му није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања позива 

за подношење понуда 

; 

Потврда привредног и прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, 

да му је као привредном друштву изречена мера 

забране обављања делатности- за правна лица .

Потврда прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код 

овог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности – за предузетнике.

Потврда не може бити старија од 2 месеца  пре 

отварања понуда ,

 мора бити издата након објављивања позива за 

подношење понуда и гласити да у време 

објављивања јавног позива није на снази мера 

забране обављања делатности. 

Напомена:

� У случају да понуду подноси група 

понуђача, овај доказ доставити за 

сваког учесника из групе

� У случају да понуђач подноси понуду 

са подизвођачем, ове доказе доставити 

и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од 

њих)

--------------------------------------- 

*неоверене фотокопије

да Не

Page 17 of 37



4

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 

Уверење   Пореске  управе  Министарства 

финансија  и  привреде  да  је  измирио  доспеле 

порезе и  допринеосе и уверење надлежне 

локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по 

основу  изворних  ,  локалних  јавних  прихода  - 

или  потврда-уверење  стране  државе  када  има 

седиште на њеној територији

Потврда не може бити старија од 2 месеца  пре 

отварања понуда.

Напомена: 

� Уколико је понуђач у поступку 

приватизације, уместо 2 горе наведена 

доказа треба доставити уверење 

Агенције за приватизацију да се 

налази у поступку приватизације

� У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за 

сваког учесника из групе

У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са 

подизвођачем,  ове  доказе  доставити  и  за 

подизвођача  (ако  је  више  подизвођача 

доставити за сваког од њих)

--------------------------------------- 

*неоверене фотокопије

да не

5 Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке

Лиценца  Агенције  за   енергетику  Владе 

републике  Србије за снабдевање природни гас 

на  тржишту  природног  гаса  или  адекватан 

документ предвиђен прописима државе у којој 

понуђач има седиште

 У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са 

подизвођачем,  ове  доказе  доставити  и  за 

подизвођача  (ако  је  више  подизвођача 

доставити за сваког од њих)

--------------------------------------- 

*неоверене фотокопије

Да Не

6 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о 

јавним набавкама,  понуђач  може,  уместо  доказа,  приложити своју писмену  изјаву, 

дату  под  кривичном  и  материјалном  одговорношћу,  односно  изјаву  оверену  пред 

судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе 

(Образац Изјава понуђача)

да не

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави: 

7 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се 

доказује испуњеност услова

да не

8 Образац понуде да не

9 Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем да на

10 Образац  подаци  о  понуђачу  који  је  учесник  у  заједничкој  понуди -  у  колико 

доставља заједничку понуду

да не

11 Модел уговора да не

12 Текст изјаве о независној понуди да не

13  Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања 

понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима 

рада , заштити животне средине 

да не

14 Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за заступање) да не

15 Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавза из члана 

299. став 3. Закона о енергетици

да не

16 Образац структуре цене да не
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1. Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан 

услов  из  члана  75.  став  1.  тачка  1)  овог  закона  понуђач  може  доказати  испуњеност  тог  услова  преко  подизвођача  којем  је  поверио 

извршење тог дела набавке.

3. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају 

заједно.

У случају  заједничке понуде  ,  прописане радње у поступку  јавне набавке,  предузимаће онај  понуђач  који има овлашћење у 

писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз  

понуду .

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће с одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа.

Понуђач који је  уписан  у  регистар  понуђача  није  дужан  да  приликом  подношења  понуде  доказује  испуњеност  обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. и 4 . уместо да заокружи да или не, упише интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац  не  може  одбити  као  неприхватљиву,  понуду  зато  што  не  садржи доказ  одређен  овим законом  или  конкурсном 

документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења 

понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да  у року  од пет дана од дана 

пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид . 

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена 

као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од 

дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 

тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог 

члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Понуда  и  сви  обрасци  који  се  достављају  уз  понуду  морају бити  потписани од  стране  лица  овлашћеног  за 

заступање (сходно обрасцу ОП).

ПОНУЂАЧ

м.п. (потпис овлашћеног лица)
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7) МОДЕЛ УГОВОРА
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МОДЕЛ УГОВОР

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

У Г О В О Р  

O

НАБАВЦИ  ДОБАРА – ПРИРОДНИ ГАС– ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''ПАВЛЕ САВИЋ'' 

ШАЈКАШКА 34,НОВИ САД, ЈНППБОП-6-01/2015

Закључен дана __________________  у Новом Саду  између:

1. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''ПАВЛЕ САВИЋ'' ШАЈКАШКА 34,НОВИ САД,  матични број 08066973, ПИБ 100458932, ( у даљем 

тексту Наручилац), којег заступа  директор Мила Костић

2. _______________________________  из  _____________________,  улица  _______________________________  бр.  ________  , 

матични  број  :  ____________________  пиб:  ________________________ (у  даљем  тексту  :  Добављач ),  кога  заступа 

__________________________.

 АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

       2.  ______________________________  из  _________________________,  улица 

_______________________________,мат.бр.____________________  пиб:  __________________  који  заједнички  наступа  са 

__________________

__________  из  _____________________  ул.  __________________________  бр.________  матични  број  ______________________  пиб: 

_______________ (у даљем тексту : Добављач), кога заступа _______________________________.

       2.1  ______________________________  из  _________________________,  улица 

_______________________________,мат.бр.____________________  пиб:  __________________  који  заједнички  наступа  са 

__________________

__________  из  _____________________  ул.  __________________________  бр.________  матични  број  ______________________  пиб: 

_______________ (у даљем тексту : Добављач), кога заступа _______________________________.

1. На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку јавне набавке  - набавка 

добара  -  ЈНППБОП  –  6-01/2015 –  снабдевање  природни  гас  Техничка  школа  “Павле  Савић”,  Нови  Сад,  између 

_____________________________из__________________,  ул  __________________________,  бр.___, 

_________________________из___________________,  ул  _______________________,  бр.___, 

_________________________из_____________________,  ул  ______________________,  бр.___,  Споразумне  стране  су  се  сагласиле  да  у 

предметној  јавној  набавци  наступа  фирма  __________________________________________из  ____________________, 

ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне  стране  су  се  сагласиле  да  заједнички  пуномоћник  групе  понуђача  буде  директор  ________________________из 

___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку 

предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Добављач је део  набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио  подизвођачу  ________________________________________________________________  ПИБ:_________________,  МАТИЧНИ 

БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

Добављач  је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________

поверио  подизвођачу  ________________________________________________________________  ПИБ:_________________,  МАТИЧНИ 

БРОЈ _______________________, а која чини ___________

од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из 

става 1. и 2. овог члана.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је купопродаја природног гаса под условима и на начин утврђен Законом о енергетици .Закон је објављен у 

"Службеном гласнику РС", бр. 145/2014 од 29.12.2014. године, ступио је на снагу 30.12.2014, осим одредаба члана 98. став 1. тач. 1) до 3), 

члана 99. и члана 225. став 1. тач. 1) до 3) и члана225. став 4. овог закона које се примењују од 1. јуна 2016.
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Врста,  количина и  цена  добара утврђене су у  складу  са  конкурсном документацијом број  01-404-714/2015-03 od 27.05.2015. 

године и Понуди добављача број :__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији добара.

                           II  ПОЈМОВИ

Члан 2.

Поједини изрази који се користе у Уговору имају следеће значење:

1) гасна година - период од 1. јула једне године у 8:00 часова до 1. јула у 8:00 часова следеће године;

2) гасна недеља - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену првог дана календарске недеље и 

завршава се у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену првог дана следеће календарске недеље;

3) гасни дан - временски период од 24 часа који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену било ког дана и завршава се 

у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену следећег дана; приликом преласка са "зимског времена" на "летње време" и обрнуто, 

дан ће чинити 23 или 25 сати, у зависности од случаја;

4) гасни месец - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену првог дана календарског месеца и 

завршава се у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену првог дана следећег календарског месеца;

5) густина - однос масе и запремине гаса (Kg/m³) при температури од 15 °C и притиску од 1.01325 bar;

6)  дистрибуција природног гаса -  преношење природног гаса преко дистрибутивног система ради испоруке природног гаса крајњим 

купцима, а не обухвата снабдевање природним гасом;

7) доња топлотна вредност (Hd) -  количина топлоте која настаје потпуним сагоревањем једног кубног метра сувог гаса на константном 

притиску (1,01325 bar, Tn = 288,15 K), при чему су продукти сагоревања охлађени до температуре изнад тачке рошења водене паре, па се

водена пара из продуката сагоревања не кондензује; температура од 15°C је референтна температура за одређивање топлотне вредности; 

доња топлотна вредност је дефинисана важећим стандардом SRPS EN ISO 6976 и изражава се у КЈ/m³;

8) календарска година - период од 1. јануара једне године у 8:00 часова до 1. јануара у 8:00 часова следеће године;

9) крајњи купац - правно или физичко лице или предузетник који купује природни гас за своје потребе;

10) молски проценат - проценат количине супстанце која садржи толико молекула колико има атома у 12 грама угљениковог изотопа C12;

11)  оператор дистрибутивног система природног гаса или ОДС -  енергетски субјект који обавља делатност дистрибуције природног 

гаса и  управљања дистрибутивним системом за природни гас  и одговоран је за рад,  одржавање  и развој  дистрибутивног  система на 

одређеном подручју,  његово  повезивање са  другим системима и  за обезбеђење дугорочне способности система да  испуни потребе за 

дистрибуцијом природног гаса на економски оправдан начин;

12)  оператор система или ОС -  оператор транспортног система природног гаса,  оператор дистрибутивног система природног гаса и 

оператор складишта природног гаса;

13) оператор складишта природног гаса или ОСС -  енергетски субјект који обавља делатност складиштења и управљања складиштем 

природног гаса и одговоран је за рад, одржавање и развој складишта природног гаса;

14) оператор транспортног система природног гаса или ОТС - енергетски субјект који обавља делатност транспорта природног гаса и 

управљања  транспортним системом за  природни  гас  и  одговоран је  за  рад,  одржавање  и  развој  транспортног  система  на  одређеном 

подручју,  његово повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне способности система да испуни потребе за транспортом 

природног гаса на економски оправдан начин;

15)  потпуно снабдевање -  продаја природног гаса код које количина природног гаса за обрачунски период није утврђена уговором о 

продаји, већ крајњи купац има право да одреди количину, на основу остварене потрошње на месту примопредаје;

16)  природни  гас  или гас -  означава  угљоводонике  или  смешу  угљоводоника  и  других  гасова  (највећим  делом  метана)  који  је  на 

температури од 15 °C и на апсолутном притиску од 1.01325 bar претежно у гасовитом стању;

17) радни дан - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену било ког дана осим суботе, недеље 

или државног празника и завршава се у 8:00 часова пре подне по средњoевропском времену следећег дана;

18) релативна густина природног гаса - однос густине природног гаса и густине ваздуха при једнаким условима температуре и притиска, 

односно при температури од 15°C и притиску од 1.01325 bar;
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19)  сведени кубни метар  (Sm³) -  означава  протеклу запремину природног гаса  која се изражава у запреминској  јединици  Sm³,  доње 

топлотне вредности од  33.338,35 kJ/m³,  при температури сагоревања од  15°C  и температури мерења запремине од  15°C  и притиску од 

1.01325 bar (1Sm³ = 33,33835 MJ);

20) снабдевање природним гасом - продаја природног гаса крајњим купцима и другим снабдевачима;

21) стандардни кубни метар (m³) -  означава количину природног гаса израженог на стандардним условима, при температури од 15°C и 

притиску од 1.01325 bar, према SRPS EN ISO 14532;

22) транспорт природног гаса - преношење природног гаса транспортним системом до крајњих купаца или дистрибутивних система, а не 

обухвата снабдевање;

23) Wobbe индекс доњи - означава доњу топлотну вредност подељену квадратним кореном релативне густине.

            III КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА

Члан 3.

Уговореном испоруком гаса сматра се максимална часовна потрошња у складу са издатим Решењем о одобрењу за прикључење 

објекта потрошача гаса (у даљем тексту: Решење) и Поруџбеницом који чине саставни део овог уговора, односно остварена потрошња 

Kупца на месту примопредаје.

Купац  је  упознат  да  резервација  и  наручивање  гаса,  као  и  резервација  капацитета  за  дистрибуцију  гаса  према  његовој 

Поруџбеници, Снабдевачу стварају трошак који Снабдевач не може да надокнади уколико дође до раскида уговора од стране Купца.

Члан 4.

Купац који има, или достигне збир дневне потрошње на свим местима испоруке већи од 100.000 Sm³/дан се обавезује да у циљу 

обезбеђења потребних количина гаса, за свако место испоруке гаса достави најаву количина изражену у [Sm3] према следећој динамици: 

1) Кварталну најаву, најкасније 30 дана пре истека текућег квартала, са одређеним месечним количинама гаса које намерава да 

преузме у наредном кварталу;

2) Месечну најаву, најкасније 10 дана пре истека текућег гасног месеца, са количинама гаса које намерава да преузме у наредном 

гасном месецу;

3) Недељну најаву,  најкасније  до 10:00 часова сваке среде,  наводећи дневне количине гаса за сваки гасни дан наредне гасне 

недеље;

4) Дневну најаву, најкасније до 8:00 часова дана који претходи гасном дану на који се најава односи.

Купац доставља најаве за свако место испоруке, а њихов збир не може прелазити збир укупно уговорених количина.

              IV НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Снабдевач  гасоводом  испоручује  гас  Купцу  на  паритету  франко  место  испоруке  Купца  које  је  наведено  у  Поруџбеници  и 

представља мерну станицу.

Члан 6.

Снабдевач испоручује, а Купац преузима гас одмах после проласка гаса кроз један или више мерних уређаја на месту испоруке, 

након чега сви ризици и одговорност прелазе на Купца.

Члан 7.

Снабдевач је дужан да почне са испоруком гаса Купцу у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Уговора, под условом да 

Купац испуњава обавезе утврђене Уговором, Законом и Уредбом.

            V КВАЛИТЕТ

Члан 8.

Гас који се испоручује Купцу мора да испуни услове у погледу састава, доње топлотне вредности, притиска, Wobbe индекса и 

других својстава гаса утврђених прописима.
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Гас који се испоручује Купцу мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс буде у границама од 42-46 MJ/m³.

Својства гаса морају бити у складу са следећим вредностима:

Хемијски састав:

метан C1 мин. 90 молска процента

етан C2 макс. 4 молска процента

пропан C3, бутан C4... макс. 2 молска процента

азот+угљен-диоксид макс. 5 молска процента

Садржај сумпора:

водоник-сулфид макс. 5 mg/m³

сумпор из меркаптана макс. 5,6 mg/m³

сумпор укупно макс. 20 mg/m³

Тачка росе воде - 5°C ( на 40 bar g)

Доња топлотна вредност 33.500 + / - 1000 kJ/m³

Гас 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.

Снабдевач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса издат од стране акредитоване институције 

са назначеном топлотном вредношћу и да предметни извештај достави Купцу након достављеног захтева.

Снабдевач  је  дужан  да  у  рачуну  за  испоручени  гас,  поред  испоручене  количине  на  стандардним  условима,  наведе  и  доњу 

топлотну вредност испорученог гаса утврђену за обрачунски период.

           VI МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН

Члан 9.

Количина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке (МИ).

Количина испорученог гаса изражава се у Sm3.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се утврђивање измерених и преузетих количина гаса врши на мерном уређају једном месечно, и то 

првог  дана наредног месеца за претходни месец,  као и при промени цене гаса или евентуалној промени услова испоруке у складу са  

Уговором и Законом.

Члан 11. 

Мерење  испоручених  количина  гаса  врши  се  континуирано.  Утврђивање  хемијског  састава  и  доње  топлотне  вредности 

испорученог гаса врши се узимањем узорака и њиховом хроматографском анализом.

Места узимања узорака и учесталост узимања узорака утврђени су Програмом динамике узорковања на транспортном гасоводном 

систему ЈП ’’Србијагас’’.

Купац има право да захтева чешћу контролу квалитета од Програмом прописане динамике узимања узорака, при чему је обавезан 

да плати све трошкове додатне контроле, уколико се утврди да је гас био уговореног квалитета.

Члан 12.

Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају примопредаје гаса између Снабдевача и Купца у присуству 

ОDС (на чији је систем прикључен објекат Купца) и Купца, а очитана стања се евидентирају у Протоколу о примопредаји природног гаса.

Уколико представник Купца не буде присутан приликом очитавања испоручених количина гаса, меродавне и обострано признате 

су количине које на мерном уређају протока гаса утврди ОDС на чији је систем прикључен објекат Купца, при чему се чињеница да 

представник Купца није присутан уписује у Протокол који ОDС доставља Купцу на његов захтев.

Члан 13.

Уколико је мерни уређај мерило протока без коректора или је коректор неисправан, обрачун испоручених количина гасa се врши 

у складу са Уредбом.

Члан 14.

У случају потребе, Снабдевач може за одређени временски период извршити привремени обрачун и фактурисати потрошњу гаса 

на  основу  Поруџбенице  без  очитавања  потрошње  гаса,  при  чему  се  код  првог  наредног  очитавања  врши  корекција  према  стварно 

утрошеним количинама.
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Члан 15.

Купац  и  Снабдевач  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 гаса врши се само за спорни 

обрачунски период.

                    VII ЦЕНЕ

Члан 16.

Јединичка цена за један м3 износи____________________динара без ПДВ-а, односно _______________ са ПДВ-ом.

Цена капацитета   изражен у дин/Sm3/дан/година износу од __________________________ динара

Цена природног гаса утврђује се у складу са методологијом за формирање цене природног гаса на слободном тржишту, користећи 

усвојену формулу  а  на основу тарифа за:

1.1. ''енергент" изражен у дин/Sm3, и

1.2. "капацитет" изражен у дин/Sm3/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 претходној години. Максимална дневна потрошња 

гаса у претходној години где не постоји могућност дневног очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње 

на месту испоруке.

У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу података о максималној дневној потрошњи 

гаса за ту годину из Поруџбенице. На исти начин утврђује се максимална дневна потрошња гаса и за Купца који у претходној години није 

имао потрошњу гаса.

Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских периода.

Члан 17.

Снабдевач се обавезује да о промени цена и других услова продаје непосредно обавести Купца у разумном року, а најкасније 15 

(петнаест)  дана  пре примене измењених цена или услова продаје,  изузев  у  случај  снижења цена  и давања  Купцу повољнијих услова 

продаје.

                   VIII ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 18.

Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом промета сматра последњи дан у месецу, 

однoсно датум ванредног очитавања при промени цене гаса или евентуалној промени услова испоруке.

Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас у року од 10 (десет) дана од датума промета.

Купац је обавезан да преузети гас плати у року од 15 (петнаест) дана од датума промета.

Уколико се последњи дан рока плаћања поклапа са нерадним даном, рок плаћања се продужава до првог наредног радног дана.

Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави Снабдевачу без одлагања писменим путем, у противном сматра се 

да је рачун прихваћен од стране Купца у целости.

                       

                           IX НЕИСПУЊАВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ 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.

За неиспуњавање уговорне обавезе у целости, а у вези члана 3. став 2. овог уговора, Снабдевач ће наплатити Купцу уговорни 

пенал, као средство обезбеђења накнаде штете, по основу обавезе Купца за стварне месечне и годишње трошкове набавке и недостајуће 

приходе

снабдевања тј. трошкове и припадајућу маржу.
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Купцима који имају уговорено потпуно снабдевање природним гасом, накнада „узми или плати“ се обрачунава само у случају 

раскида уговора о продаји природног гаса или у случају закључења Уговора о продаји природног гаса са другим снабдевачем, применом 

последње познате цене гаса за вредност целе месечне обавезе, а количина за обрачун се добија на бази уговореног максималног капацитета 

на месту испоруке у складу са Поруџбеницом, користећи методологију за обрачун цене у складу са Прилогом 3. Уговора.

Издавање обрачуна и фактурисање уговорног пенала се врши у року од 10 (десет) дана од датума промета или у случају раскида 

уговора, од дана раскидног захтева.

Купац је обавезан да уговорни пенал плати у року од 15 (петнаест) дана од дана издавања обрачуна, које Снабдевач издаје у року 

од 30 (тридесет) дана од последњег дана обавезе из Поруџбенице или у случају раскида уговора, од датума настанка писменог раскидног 

захтева.

Члан 20.

Уколико Купац не измирује своје уговорне обавезе, Снабдевач има право да обустави даљу испоруку гаса у складу са Уредбом и 

прописима донетим у складу са Законом.

Обуставом испоруке из става 1. овог члана, не престаје Уговор, а у периоду обуставе испоруке, Купац има обавезе које се односе 

на приступ систему у зависности од уговорених услова испоруке гаса.

У случају обуставе испоруке гаса сходно ставу 1. овог члана, објекат Купца ће бити искључен са система под условима утврђеним 

Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона.

Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Купац и дужан је да их плати у складу са издатим задужењем 

Снабдевача.

Члан 21.

У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Купац је дужан да поред главнице плати Снабдевачу и камату у висини законске 

затезне камате у складу са достављеним обрачуном Снабдевача у року од 8 (осам) дана од дана испостављања истог.

Плаћање се урачунава према реду доспевања рачуна на наплату. Уколико Купац поред главнице дугује и трошкове и камате, прво 

се отплаћују трошкови, затим камате и најзад главница. Камата се обрачунава на износ дуга од датума доспећа рачуна на наплату до дана 

исплате, и то по стопи утврђеној законом.

                             XI ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСПОРУЦИ

Члан 22.

У случају  краткотрајних поремећаја  у  снабдевању гасом услед  хаварија,  непредвиђених околности на гасоводном систему и 

других околности које  за последицу  имају смањење испоруке,  у циљу очувања сигурности гасоводног система примењиваће се  мере 

ограничења прописане Уредбом и Законом.

                              XII 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 гаса, као и у случају дејства више силе 

на гасним објектима и инсталацијама Купца. Наступање више силе не утиче на обавезу плаћања Купца за испоручени гас.

                              XIII УСЛОВИ И НАЧИН ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ

Члан 24.

Снабдевач има право да Купцу обустави испоруку гаса у случајевима и под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и 

прописима донетим на основу Закона.

Купцу се може обуставити испорука гаса и на његов захтев, под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима 

донетим на основу Закона.

                            XIV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 25.

Измене и допуне овог уговора закључују се искључиво у писаној форми:
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1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова Снабдевача,

2) на основу измена и допуна уговора са снабдевачима Снабдевача, ОТС, ОДС или ОСС.

Уколико дође до промена услова коришћења дистрибутивног система који се  користи за испоруку гаса до места примопредаје 

Купцу,  продајна цена се мења по аутоматизму у складу са одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће сматрати 

изменом или допуном Уговора.

                              XV ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА

Члан 26.

Уговор се закључује на 12 месеци  с тим да се може и пре раскинути писаном изјавом сваке уговорне стране, под условима и на 

начин прописан законом, важећим прописима и овим Уговором.

Уговор престаје да важи истеком уговореног рока из претходног става, осим уколико уговорне стране пре истека уговореног рока 

сагласном вољом у писаном облику, продуже његово важење.

Отказним роком сматра се период, који је потребан да уговорне стране испуне своје уговорне обавезе према Поруџбеници Купца, 

а уколико је наплаћен уговорни пенал из члана 21. овог уговора, отказни рок је 60 (шездесет) дана од датума настанка писменог раскидног 

захтева.

Страна која раскида Уговор је дужна да претходно испуни своје доспеле новчане уговорне обавезе или се у супротном Уговор 

неће сматрати раскинутим.

Уговорне стране сагласно констатују да је Снабдевач пре закључења овог уговора обавестио Купца о могућностима промене 

снабдевача у складу са Законом.

Промена снабдевача врши се у поступку, под условима и у роковима утврђеним Правилима о промени снабдевача.

                             XVI ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА

Члан 27.

Уговорна страна код које је дошло до статусне промене, дужна је да о томе одмах писмено обавести другу уговорну страну уз 

доставу релевантних доказа.

Уколико  због  промене прописа,  oдлука  надлежних  органа или  активности  једне  или  обе уговорне стране,  дође  до  промене 

правног статуса, обавезе настале из овог 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 код једне од уговорних страна дође до промене у правном статусу која ограничава или спречава ту уговорну страну у 

испуњавању обавеза утврђених овим уговором или ограничава или спречава преузимање одговорности, та уговорна страна дужна је да без 

одлагања писмено обавести другу уговорну страну и да на њен захтев уговори правног следбеника.

                             XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Уговорне стране су сагласне да ће сва  евентуално спорна питања решавати договором, а у супротном уговарају надлежност 

стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 31.

Снабдевач и Купац се обавезују да чувају као пословну тајну комерцијалне, техничке, финансијске и друге податке који су им 

доступни у реализацији овог уговора.

Члан 32.

Page 27 of 37



За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису Уговором посебно регулисани, непосредно ће 

се применити одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, као и прописа из члана 1. овог уговора.

Члан 33.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну

страну, протумачен и у знак сагласности потписан.

СНАБДЕВАЧ                                                                                                                                              КУПАЦ

                                                                                            

______________________________         М.П.                                                                        _____________________________   М.П.
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8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ
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ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У  поступку  доделу  уговора  за  ЈНППБОП  -6-01/2015,  –  набавке  добара  -  снабдевање природни  гас-  Техничка  школа  ''Павле  Савић'' 

Шајкашка  34,  Нови  Сад, ,а  на  основу  обавештења  објављеног  на  Порталу  јавних  набавки дана  27.05.2015.  године,  изјављујемо  да 

наступамо са подизвођачем и то:

Назив понуђача – скраћено пословно име:

Правни облик:____________________________________

Седиште понуђача:  _______________________________

Адреса седишта:__________________________________

Пуно пословно име понуђача:  ______________________

Матични број:  ___________________________________

Шифра делатности: _______________________________

Назив  делатности:  _______________________________

ПИБ:  __________________________________________

Назив банке и број рачуна: ________________________

Телефон:  ______________________________________

Е – маил адреса: ________________________________ 

Овлашћено лице :_______________________________

У  укупној  вредности  понуде  подизвођач  __________________________________________________         . 

(пословно име подизвођача)

Учествује у ______________________________________________________________________ што                      

(навести у чему се састоји учествовање подизвођача ) 

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

У _______________ 

                                                                                                  ПОНУЂАЧ

Дана _________.године                                           м.п.   ____________________

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно

 - ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава.
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У поступку доделу уговора за јавну набавке добара — снабдевање природни гас- Техничка школа ''Павле Савић'' Шајкашка 34, Нови Сад,, 

број  ЈНППБОП –  6-01/2015,  а на основу обавештења објављеног на Порталу јавних набавки дана  27.05.2015.  године,  изјављујемо да 

понуду подносимо као група понуђача.

• ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК   У ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ПОНУДИ-  НОСИЛАЦ  ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- 

ВОДЕЋИ ДОБАВЉАЧ ДОБАРА

Назив :

Седиште : 

Матични број:  

Шифра делатности:  

ПИБ:

Телефон:  

Е – маил адреса: 

Овлашћено лице :

Име  и  професионалне  квалификације  лица која  ће бити 

одговорна за потписивање и извршење уговора

Назив банке и

Број рачуна: 

Део уговора који извршава

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ДОБАВЉАЧ ДОБАРА

Назив :

Седиште : 

Матични број:  

Шифра делатности:  

ПИБ:

Телефон:  

Е – маил адреса: 

Овлашћено лице :

Име  и  професионалне  квалификације  лица која  ће бити 

одговорна за потписивање и извршење уговора

Назив банке и

Број рачуна: 

Део уговора који извршава

У __________________________

Дана____________2015. године

                       ПОНУЂАЋ

М.П.

______________________________

                                                            (потпис овлашћеног лица понуђача)

*Образац  подаци о  понуђачу  који  је  учесник  у  заједничкој  понуди  попуњавају  само  они понуђачи  који  подносе  заједничку 

понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 

који је учесник у заједничкој понуди.

 Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава.
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ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

Назив понуђача – скраћено пословно име:

Правни облик:

Седиште понуђача: 

Адреса седишта:

Пуно пословно име понуђача:  

Матични број:  

Шифра делатности:  

Назив  делатности:  

ПИБ:  

Назив банке и

Број рачуна: 

Телефон:  

Е – маил адреса: 

Овлашћено лице за потписивање уговора:

На  основу  члана 79.  Закона  о  јавним  набавкама („Службени  гласник  РС“,  бр.124/2012  и  14/2015) под  пуном  моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу дајем 

И З Ј А В У

да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама 

(Сл. Гласник РС 124/2012), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за 

јавну набавку  ЈНППБОП 6-01/2015, набавке добара - снабдевање природни гас- Техничка школа ''Павле Савић'' Шајкашка 34, Нови Сад,, 

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

                                                              ПОНУЂАЧ

                          ______________________________

 м.п.                                             (потпис овлашћеног лица)
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Назив понуђача:

Седиште понуђача: 

Адреса седишта:

Регистарски број:  

Матични број:  

Шифра делатности:  

ПИБ:

Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:

Назив банке и

Број рачуна: 

Телефон:  

Е – маил адреса: 

Место и датум:

    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и 

заштити животне средине за јавну набавку  добара – снабдевање природни гас- Техничка школа ''Павле Савић'' Шајкашка 34, Нови Сад,- 

ЈНППБОП -6-01/2015.

У_________________________

Дана_____________2015. Године 

                                                                    ПОНУЂАЧ

                          ______________________________

 м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица  

Понуђача)
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 299. СТАВ 3. ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ 

Назив понуђача:

Седиште понуђача: 

Адреса седишта:

Регистарски број:  

Матични број:  

Шифра делатности:  

ПИБ:

Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:

Назив банке и

Број рачуна: 

Телефон:  

Е – маил адреса: 

Место и датум:

    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу  да ће по закључењу уговора а најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, закључити и наручиоцу 

доставити, за јавну набавку добара -   снабдевање природни гас – Техничка школа ''Павле Савић'''Шајкашк 34, Нови Сад,- ЈНППБОП -6-

01/2015;

1- Уговор  којим је уредио своју балансну одговорност, а којим је  обухваћено и место примопредаје крајњег купца;

2- Уговор о приступу систему  са оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен 

У_________________________

Дана_____________2015. Године 

                                                                    ПОНУЂАЧ

                          ______________________________

 м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица  

Понуђача)
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9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА ВРЕДНОСТ 

УКУПНО: 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. 

ЗЈН) .

У_________________________

Дана_____________2015. године

                                                                    ПОНУЂАЧ

                          ______________________________

 м.п.                                                         (потпис овлашћеног лица Понуђача)
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10) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:

Седиште понуђача: 

Адреса седишта:

Регистарски број:  

Матични број:  

Шифра делатности:  

ПИБ:

Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:

Назив банке и

Број рачуна: 

Телефон:  

Е – маил адреса: 

Место и датум:

    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављујем под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу да наступам независно у набавке добара  снабдевање природни гас- Техничка школа ''Павле Савић'' Шајкашка 

34, Нови Сад , ЈНППБОП -6-01/2015,без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 

У_________________________

Дана_____________2015. Године 

                                                              ПОНУЂАЧ

                          ______________________________

 м.п.                                                        (потпис овлашћеног лица Понуђача)
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12) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

  ПОНУЂАЧА  ______________________________________________________  у поступку  доделе  уговора  о јавној  набавци  добара  – 

снабдевање природног гаса -Техничка школа '' Павле Савић'', Шајкашка 34, Нови Сад, ЈНППБОП – 6-01/2015  

        

                                                                   М.П.                                   ____________________________

                                                              Потпис овлашћеног лица

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12 и 14/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/13)у обрасцу структуре цена 

морају бити приказани основни елементи понуђене цене као што су :

� Појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна-техничке спецификације

� Цена (јединична и укупна) са ПДВ-ом и без ПДВ-а

� Процентуално учешће одрђене врсте трошка у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода 

трајања уговора( учешће трошкова материјала, рада, енергената) 

� У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена
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Врста трошка

Учешће у укупној цени, без ПДВ

(у динарима) 

Учешће у укупној цени са ПДВ

(у динарима)

Процентуално учешће у укупној цени са 

ПДВ

(у динарима)

1 2 2 3

Енергент

Капацитет

Остали трошкови

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)

ПДВ

СВЕГА )укупна цена са ПДВ-ом)

 


