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1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ШОСО СА ДОМОМ,,ВУК КАРАЏИЋ``
Адреса: СОМБОР, Радоја Домановића бр.98.
Интернет страница:www.vuk-centar.edu,rs
2.Предмет јавне набавкe
Предмет јавне набавке мале вредности број 2/2017 је набавка добара
природног гаса

– набавка

3. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Данијела Радаковић-Покрајац,дипл.правник,службеник за
јавне набавке и секретар школе, тел.бр. 025/459-081
е - mail адреса:sekretar.vukskola.so@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.2/2017 су добра – набавка природног гаса,
ознака из општег речника набавке - 09121200-5 (гас за гасоводну мрежу) .

2. Партије: ова јавна набавка није обликована по партијама

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Елементи за обрачун испорученог и утрошеног гаса су:
-Енергент
-Капацитет
-место испоруке
Енергент -се односи на запремину испорученог природног гаса у (м3),која се своди на
стандардно стање.
Очитано стање се коригује на основу :температуре ,притиска и квалитета ,тј.доње топлотне
вредности гаса.
Капацитет се односи на максималну дневну потрошњу у претходној години (МДП) и изражава
се у (м3/дан/година).
Место испоруке односи се на накнаду по месту испоруке и изражава се у (МЛ).
Понуђач врши испоруку природног гаса у складу са Уредбом о условима за испоруку природног
гаса (,,Сл.гласник РС``,број:47/06,3/10,48/10).
3 А.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ ,ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ
СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Конкурсна документација ,односно ,предмет јавне набавке не садржи техничку документацију и
планове.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

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 (чл. 75. ст. 1. тач.
2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Лиценцу за вршење
енергетске делатност,,Снабдевање природним гасом``, коју је
издала Агенција за енергетику Р.Србије коју понуђач доставља у
виду неоверене копије.
Дозвола мора бити важећа.

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) да располаже неопходним пословним капацитетом , односно да је као
активан учесник на тржишту природног гаса, у било ком периоду из
претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, обавио минимално
једну трансакцију природним гасом са другим учесником на тржишту што
доказује потврдом оператера преносног система да је понуђач активан
учесник на тржишту природним гасом , односно да је у било ком периоду у
претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално
једну трансакцију природним гасом са другим учесником на тржишту

1.3.

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

1.4.

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

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1)Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) и члана 76.

Закона
што
доказује
Лиценцом
за
вршење
енергетске
делатности,Снабдевање природним гасом коју је издала Агенција за
енергетику Р.Србије коју понуђач доставља у виду неоверене копије .

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу
IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

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

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена:
Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не
доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи
начин:
1) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда):
2) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да
се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за вршење енергетске
делатности,Снабдевање природним гасом , коју је издала Агенција за
енергетику Р.Србије , коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола
мора бити важећа.

5) За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, понуђач
доказује достављањем Потврде ( уверења) Оператора преносног система да
је понуђач активан учесник на тржишту природног гаса , односно да је у било
ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке , обавио минимално
једну трансакцију природним гасом са другим учесником на тржишту.

ВАЖНО: Без обзира да ли се испуњеност свих или појединих услова доказује или
не доказује изјавом, Понуђач је дужан да уз понуду обавезно достави :
1. Важећу Лиценцу за вршење енергетске делатности,,Снабдевање
природним гасом``,Агенције за енергетику Р.Србије, коју понуђач доставља
у виду неоверене копије.
2. Потврде ( уверења) Оператора преносног система да је понуђач активан
учесник на тржишту природним гасом , односно да је у било ком периоду у
претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке , обавио минимално
једну трансакцију природним гасом са другим учесником на тржишту коју
такође доставља у виду неоверене копије

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке добара – набавка природног гаса ЈНМВ број 2/2017,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет набавке и ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом
Понуђач је дужан да изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду ,запошљавању и условима рада,заштити животне
средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
Место:_____________
Датум:_____________
_____________________

Понуђач:
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке добара – набавка природног гаса број ЈНМВ
2/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________
_____________________

Подизвођач:
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:Школа ,за основно и средње образовање са домом “Вук
Караџић“ Сомбор, 25000 Сомбор, ул.,Радоја Домановића 98 : ,,Понуда за јавну набавку
добра- набавка природног гаса, ЈНМВ бр 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
24.02.2017.године до 10 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана 24.02.2017.године у 10:30 часова у просторијима
школе у улици Р.Домановића 98.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
•

Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача и
оверен печатом
• Изјаву понуђача из главе IV одељaк 3 попуњена , потписана од стране
овлашћеног лица и оверена печатом о испуњавању услова из члана 75. и
члана 76. Закона о поступку јавне набавке мале вредности ( и изјаву
подизвођача уколико их има ) или доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. и члана 76. Закона ( околико понуђач не достави изјаву ) ,
Лиценцу за вршење енергетске делатности ,,Снабдевање
природним гасом``, коју је издала Агенција за енергетику Р.Србије или
адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач
има седиште ( неоверена копија ) и Модел уговора, попуњен, потписан од
стране овлашћеног лица и оверен печатом чиме понуђач потврђује да
прихвата услове из модела уговора
• Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен печатом и потписан
од стране овлашћеног лица

Понуђач је дужан да модел Уговора попуни, потпише и овери печатом чиме потврђује да је
сагласан са садржином уговора . Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у
моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности
уговорених радова без ПДВ-а и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
3. ПАРТИЈЕ: Ова јавна набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Школа за основно и
средње образовање са домом,,Вук Караџић``, 25000 Сомбор, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – природни гас, ЈН бр 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – природни гас, ЈН бр 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – природни гас, ЈН бр 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – природни гас, ЈН бр 2/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи :
•
•

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

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

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 28-и у месецу за претходни месец.
Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да до 8-ог у месецу изда и достави рачун на
адресу наручиоца.
Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из понуде и стварно преузетом
природном гасу на месту примопредаје, на основу достављених рачуна у складу са
усвојеним буџетским средствима наручиоца за сваку буџетску годину , а највише до
укупне уговорене вредности.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција набавке добара не може бити краћа од 30 дана од дана испоруке добара.
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке добара почиње од 15.10.календарске године и траје до 15.04.наредне
календарске године сваким даном од 00:00 до 24:00 часова,односно док траје грејна
сезона како је већ предвиђено уговором.
Место испоруке: у објекту Школе Радоја Домановића 98 , 25000 Сомбор ,
и објекат школе на Апатинском путу бр.29. у Сомбору
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму , потписану од
стране одговорног – овлашћеног лица и оверену печатом којом се обавезује да ће уколико
му буде додељен Уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са
Законом, односно да ће одмах по потписивању Уговора закључити:
1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим
пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена
без пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине , понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима. Уколико је понуђач нерезидент , Наручилац задржава права
рефундације царинских даџбина.
Цена је фиксна и не може се повећавати.
Наручилац – купац задржава право да у случају смањења цене природног гаса на
домаћем тржишту у односу на уговорну јединичну цену, захтева од Продавца умањење
цене, што ће бити предмет Анекса уговора, а у циљу обезбеђивања равноправног
положаја крајњих купаца природног гаса у складу са Законом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.

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

Изабрани понуђач је дужан да достави:
1)
Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница
и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму у тренутку
закључења уговора, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла.
2)
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац
ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором или их
изврши делимично, уколико понушач касни са извршењем уговорених обавеза или
уколико ангажује као подизвођача лице које није навело у понуди
3)
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће
раскинути уговор уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у
понуди ( под условом да то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и
уколико добије претходну саглсност наручиоца за његово ангажовање) ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
4)
По извршавању уговорених обавеза Понуђача, средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено , на захтев Понуђача.
5)

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
које је као такве у складу са законом понуђач означио у понуди , одбије давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди , чува
као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим
понудама до отварања понуда.
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.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail sekretar.vukskola.so@gmail.com или факсом на број
025/459-081 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 2/2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Рок за доношење одлуке је десет дана од дана отварања понуда.
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену а у ситуацији када постоје
понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра
страног порекла ,наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег
порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5%већа у односу на најнижу
понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине,(члан 86.Закона).
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

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

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу ,а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији .Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка
јавне набавке,против сваке радње наручиоца.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 у поступку јавне
набавке мале вредности три дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на

начин достављања и уколико је поднослац захтева указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности,а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда ,сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до
истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора ,рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана у поступку јавне набавке мале вредности.
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 ,а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева ,у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилацзахтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
најкасније у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 113. Закона.
.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________за јавну набавку добара - природни
гас , ЈН број 2/2017.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

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

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице
овлашћено
уговора

за

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

потписивање

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

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

Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

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

1)

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

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Назив

Јед.ме
ре
м3

Цена
дин./м
3,

Цена
дин./м
3

без
ПДВ-а

са
ПДВом

Сви
остали
трошков
и
по м3 без
ПДВ-а

Сви
остали
трошков
и по м3
са ПДВом

Цена
дин./м3,

Цена
дин./м3

без ПДВа

са
ом

+

+

Сви
остали
трошков
и

Сви
остали
трошков
и по м3
са ПДВ-

ПДВ-

по м3 без
ПДВ-а

Природни
гас

ом

м3

Напомена:
Понуђач може навести у напомени који су то остали трошкови из табеле
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ,,Најнижа понуђена
цена``.
Датум
_________________

М.П.

Понуђач
___________________

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

6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Назив

Јед.ме
ре
м3

Цена
дин./м3
,

Цена
дин./м
3

без
ПДВ-а

са
ПДВом

Сви
остали
трошков
и
по м3 без
ПДВ-а

Сви
остали
трошков
и по м3 са
ПДВ-ом

Цена
дин./м3,

Цена
дин./м3

без ПДВ-а

са
ом

+
Сви
остали
трошков
и
по м3 без
ПДВ-а

1

2

Природни
гас

м3

Датум
__________

3

4

5

М.П.

6

7

Потпис понуђача
_________________

ПДВ-

+
Сви
остали
трошков
и по м3 са
ПДВ-ом

8

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОМ СНАБДЕВАЊУ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

Број ______________________________
закључен дана _______________ године
између уговорних страна
Пословно име
Адреса
Матични број
ПИБ
Кога заступа
(у даљем тексту: Јавни снабдевач или Снабдевач)

и

Пословно име __________________________________________________

Адреса _______________________________

Место испоруке

_________________

Матични број _________________________

ПИБ

__________________________

Кога заступа _________________________________________________________
(у даљем тексту: Крајњи купац или Купац)
(у даљем тексту заједно названи: Уговорне стране)

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја природног гаса (у даљем тексту: гас) под условима и на начин
утврђен Законом о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 57/11, 80/11–исправка, 93/12 и 124/12, у
даљем
тексту: Закон), Уредбом о условима за испоруку природног гаса (''Сл. гласник РС'', бр. 47/2006,
3/2010 и 48/2010 у даљем тексту: Уредба), Методологијом за одређивање цене природног гаса за
јавно снабдевање (''Сл. гласник РС'' бр.75/14, у даљем тексту: Методологија), Правилима о
промени
снабдевача (''Сл. гласник РС'', бр. 93/12) и другим прописима, као и актима Снабдевача.
II КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА
Члан 2.
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 потрошњa Kупца на месту
примопредаје.
III НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 3.
Снабдевач гасоводом испоручује гас Купцу на паритету франко место испоруке Купца које је

наведено у Решењу и представља кућни мерно-регулациони сет, односно мерни сет.
Снабдевач испоручује, а Купац преузима гас одмах после проласка гаса кроз мерни уређај, након
чега сви ризици и одговорности прелазе на Купца. 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.
IV КВАЛИТЕТ
Члан 4.
Гас који се испоручује Купцу мора да испуни услове у погледу састава, доње топлотне вредности,
притиска, Wobbe индекса и других својстава гаса утврђених прописима. 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. Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас, поред
количине на стандардним условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса утврђену
за обрачунски период.

V МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН
Члан 5.
Количина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке (МИ), а доња топлотна
вредност се утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања.
Мерни уређај се састоји од мерила запремине са температурном компензацијом.
Члан 6.
Уговорне стране сагласно признају мерење количине гаса, 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 испорученог гаса изражава се у
запреминској јединици [m3] доње топлотне вредности од 33.338,35 kЈ, при температури од 288,15 K
(15°C) и на притиску од 1,01325 bar. Количина испорученог гаса Купцу која се користи за обрачун
израчунава се свођењем очитане количине на мерачу на стандардне услове у складу са Уредбом и
техничким стандардима.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се утврђивање измерених и преузетих количина гаса врши на
мерном уређају најмање једном месечно, за гас испоручен у току предходног месеца, као и при
промени цене гаса или при евентуалној промени услова испоруке у складу са Уговором, Законом и

прописима донетим на основу Закона. Очитавање испоручених количина врши се на мерном
уређају примопредаје гаса између Снабдевача и Купца у присуству представника Оператора
дистрибутивног система (у даљем тексту: ОДС) и Купца, а очитана стања се евидентирају у
Протоколу о примопредаји природног гаса. Уколико представник Купца не буде присутан приликом
очитавања испоручене количине гаса, сматраће се меродавним и признатим оне количине које на
мерном уређају протока гаса утврди
ОДС, при чему се чињеница да представник Купца није присутан, евидентира у Протокол који ОДС
доставља Купцу на његов захтев.
Члан 8.
Уколико је мерни уређај неисправан, обрачун испоручених количина гасa се врши у складу са
Уредбом.
У случају потребе, Снабдевач може за одређени временски период извршити привремени обрачун
и фактурисати потрошњу гаса на основу Поруџбенице, односно на основу норматива потрошње
уграђених трошила без очитавања потрошње гаса, при чему се код првог наредног очитавања
врши корекција према стварно утрошеним количинама.
Члан 9.
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.
VI ЦЕНЕ
Члан 10.
Цена гаса који се испоручује Купцу је регулисана.
Испоручени гас се обрачунава на основу тарифа за:
1) ''енергент" изражен у дин/m 3;
2) "капацитет" изражен у дин/m3/дан/година, и
3) "накнада по месту испоруке" изражена у динарима по месту испоруке.
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.
Тарифа за "накнада по месту испоруке" примењује се за свако место испоруке.
Износи који су обрачунати за тарифе "капацитет" и "накнада по месту испоруке", а који су
утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских периода.
Члан 11.
Снабдевач објављује Одлуку о ценама у складу са прописима у ''Сл. гласнику РС'' по добијању
сагласности надлежних органа, односно тела Републике Србије.
Снабдевач се обавезује да о промени цена и других услова продаје обавести Купца у разумном
року, а најкасније 15 (петнаест) дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у
случају снижења цена и давања Купцу повољнијих услова продаје.

VII ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 12.
Фактурисање испоручених количина гаса врши се најмање једном месечно, при чему се датумом
промета сматра последњи дан у месецу, односно, датум ванредног очитавања при промени цене
гаса у току месеца испоруке или евентуалној промени услова испоруке. Снабдевач је обавезан да
фактурише испоручени гас у року од 7 (седам) дана од датума промета. Купац је обавезан да
преузети гас плати у року од 15 (петнаест) дана од датума промета, односно у року доспећа рачуна
на наплату.
Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави Снабдевачу у року од 5 (пет) дана
од дана пријема рачуна.
VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПЛАЋАЊА
Члан 13.
За обезбеђење плаћања обавеза насталих испоруком гаса и реализацијом одредби Уговора у
уговореном року доспећа, Купац је дужан да достави Снабдевачу инструменте обезбеђења
плаћања (две бланко менице регистроване код НБС, потврду о регистрацији меница и два менична
овлашћења). Купац је дужан да инструменте обезбеђења плаћања достави пре почетка испоруке
гаса.

Купац је дужан да достави нове инструменте обезбеђења плаћања у случају да претходно
достављени буду релизовани, када се промени овлашћено лице за потписивање, односно када
настану друге околности због којих се претходно достављени инструменти обезбеђења плаћања
не могу реализовати, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана настанка нових околности.
Купац можe уместо инструмената обезбеђења плаћања, да изврши уплату аванса у висини коју
предрачуном утврђује Снабдевач, у складу са количинама из Поруџбенице. На примљени аванс не
обрачунава се камата, а аванс се затвара рачуном за испоручен гас по цени на дан промета.
IX НЕИСПУЊАВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА
Члан 14.
У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе, и тиме проузрокује штету
другој уговорној страни, дужна је да штету надокнади. Уколико Купац не измирује своје уговорне
обавезе, Снабдевач има право да обустави даљу испоруку гаса у складу са Уредбом и прописима
донетим на основу Закона. Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Купац и
дужан је да их плати у складу са задужењем издатим од стране Снабдевача.
Члан 15.
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.
X ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСПОРУЦИ
Члан 16.
У случају краткотрајних поремећаја у снабдевању гаса услед хаварија, непредвиђених околности
на гасоводном систему и других околности које запоследицу имају смањење испоруке гаса у циљу
очувања сигурности гасоводног система, примењиваће се мере ограничења прописане Уредбом и
Законом.
XI ВИША СИЛА
Члан 17.
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 Купца да изврши обавезу плаћања за испоручени гас у
претходном периоду.
XII УСЛОВИ И НАЧИН ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ

Члан 18.
Снабдевач је овлашћен 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.
XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 19.
Измене и допуне овог уговора могу да се закључују у писаној форми ако дође до измене законских
и других прописа или услова Снабдевача, као и измена и допуна уговора са снабдевачем јавног
снабдевача или ОДС.

XIV ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА
Члан 20.
Уговор се закључује на неодређено време, с тим да се може раскинути писаном изјавом сваке
уговорне стране, под условима и на начин прописан законом и важећим прописима.
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 20. 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.
XV ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА
Члан 21.
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.

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Снабдевач је обавезан да обавести Купца непосредно или преко средстава јавног информисања
о насталим променама везаним за услове испоруке гаса.
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати споразумно, а у
случају да у томе не успеју, уговарају надлежност стварно надлежног суда у Сомбору.
Члан 24.
Снабдевач и Купац су дужни да као пословну тајну чувају комерцијалне, финансијске, техничке и
друге податаке који су им доступни у реализацији Уговора
Члан 25.
За све односе између уговорних страна који проистекну из примене овог уговора, а нису Уговором
посебно регулисани, примењиваће се непосредно одредбе Закона о облигационим односима као и
прописи из члана 1. овог уговора.
Члан 26.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, протумачен и у знак сагласности потписан, од
којих 1 (један) примерак задржава Купац, а 2 (два) Снабдевач.

Поруџбеница бр. _____________

датум

_____________

Назив Купца __________________________________

Шифра Купца ________________

Назив / адреса МИ _______________________________ Шифра МИ

Година 2017.

Месец /

Количина m3

________________

Јануар

__________

Април

__________

Јул

Октобар

__________

Март

__________

Мај

__________

Јун

__________

__________

Август

__________

Септембар

__________

__________

Новембар

__________

Децембар

__________

СНАБДЕВАЧ

_______________________________

фебруар

КУПАЦ

__________________

III ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара –природни гас бр. 2/2017, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

