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         ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ Д 2/2014

                        Наручиоца: Институт за рехабилитацију
    Ул. Сокобањска 17, 11000 Београд

НАБАВКА ДОБАРА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ




КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ



(Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца
 и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 07.02.2014.године)














Рок за достављање понуда:  		10.03.2014. године, 10.00 ч

Јавно отварање:		10.03.2014. године у 10.30 ч




Београд, фебруар 2014. године



На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/2012) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник Р.Србије број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-160/14 од 31.01.2014.године и Решења о образовању комисије број 01-161/13 од 31.01.2014. године, припремљена је 
 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак, за јавну набавку добара 
број Д 2/14- Набавка електричне енергије 
за потребе Института за рехабилитацију


САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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	Подаци о предмету јавне набавке 
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	Обрасци понуде 
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	Образац структуре цене са упутством како да се попуни


	Образац трошкова припреме понуде 


	Образац изјаве о независној понуди 


	Образац изјаве о обавезама из чл. 75. став 2. ЗЈН 
	Менично овлашћење


	Модел уговора 
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На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) упућује се:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Назив наручиоца: Институт за рехабилитацију

Адреса наручиоца: Ул. Сокобањска 17, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:  www.rehabilitacija.com.

Врста наручиоца: Здравство

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Добра

Предмет набавке је: Набавка електричне енергије за потребе Института за рехабилитацију, за период до 12 месеци.
Ознака из Општег речника ЈН 09310000 (електрична енергија). 

Број партија, уколико се  предмет набавке обликује у више партија: 
Набавка није обликована по партијама.

Посебна напомена: Уговор за ову јавну набавку није резервисан за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети на Порталу ЈН, код Наручиоца или на интернет адреси наручиоца: www.rehabilitacija.com" www.rehabilitacija.com.

Податке о пореским обавезама понуђачи могу добити у надлежној Пореској управи  www.poreskauprava.gov.rs, Пореска управа, Централа, ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд.
Податке о заштити животне средине понуђачи могу добити у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине РС:  www.merz.gov.rs, ул. Немањина 22-26, Београд.
Податке о заштити на раду и заштити инвалида рада понуђачи могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике:  www.minrzs.gov.rs, ул. Немањина 22-26  и  у Националној служби  за запошљавање:   www.nsz.gov.rs,  ул. Краља Милутина 8, Београд.




Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од неовлашћеног отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Институт за рехабилитацију, организациони део Селтерс Младеновац ул. Краља Пера I бр.335, 11400 Младеновац, у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈН Д 2/14 Набавка електричне енергије за потребе Института за рехабилитацију, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и бр. телефона.
 Рок за достављање понуда је 10.03.2014. године до 10,00 часова, сагласно чл. 95. ЗЈН.

Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 10.03.2014. године у 10,30 часова, у просторијама Наручиоца, на адреси  Ул. Краља Пера I бр.335, 11400 Младеновац-сала амфитеатра на првом спрату објекта Стационар II.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и  потписано од стране одговорног лица понуђача. 

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року до 25 дана од дана отварања понуда

Лице или служба за контакт: 
Е-маил адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com
факс: 011/8236-431 радним даном у времену од 07,00 – 15,00 часова.
Радно време писарнице је сваког радног дана у времену од 07,00-15,00 ч.

Остале информације:
Понуда се подноси на српском језику.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Плаћање је у динарима. 
Плаћање путем месечних рачуна за стварно испоручену количину електричне енергије, са роком плаћања не краћим од 30 дана. Није могуће авансно плаћање. Уколико понуђач захтева авансно плаћање, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Набавка се финансира из планираних средстава у буџету Наручиоца за 2014. годину, а у складу са Планом ЈН Наручиоца, усвојен Одлуком Управног одбора број 01-1918-3/14 од 08.01.2014. године.


Комисија за јавну набавку
     ___________________
  Зоран Василић,председник
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 


Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Институт за рехабилитацију, Ул.Сокобањска 17, 11000 Београд, www.rehabilitacija.com 

	Врста поступка: Отворени поступак


	Предмет  јавне  набавке добара:    Набавка електричне енергије за потребе Института за рехабилитацију, ЈН број Д 2/14


	Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци за период до 12 месеци.


	Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица 


	Није предвиђена електронска лицитација 


7) Лице или служба за контакт: 
     Е-маил адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com
     факс: 011/8236-431 радним даном у времену од 07,00 – 15,00 часова.
     Радно време писарнице је сваког радног дана у времену од 07,00-15,00 ч

8) Позив за подношење понуда је објављен на Порталу ЈН, интернет страници и на Порталу службених гласила Р. Србије и база прописа дана 07.02.2014.године.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Добра - Набавка електричне енергије за потребе Института за рехабилитацију, ознака из речника ЈН  09310000 (електрична енергија).

Спецификација потреба на годишњем нивоу са мерним местима:

Период

Укупно
(kWh)
Виша
тарифа (kWh)
Нижа
тарифа (kWh)
1
2
3
4
12 месеци
2.860.000,00
2.036.800,00
823.200,00

Електрична енергија се прихвата на 4(четири) мерна места и то:

1.Мерно место                 ЕД број:94487800,одобрена снага (кW)225,00
                                          ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.o.o. Београд

2.Мерно место                 ЕД број:94377590,одобрена снага (кW)246,40
                                          ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.o.o. Београд

3.Мерно место                 ЕД број:96823540,одобрена снага (кW)56,63
                                          ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.o.o. Београд

4.Мерно место                 ЕД број:94377410,одобрена снага (кW)17,25
                                           ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.o.o. Београд


Остале карактеристике добра:

- Техничке карактеристике
   У складу са документом Правила о раду тржишта („Сл.гласник РС“ број 120/2012)
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.

-Квалитет
  Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Сл.гласник РС“ бр.3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл.гласник РС“ бр.63/2013).

- Количина и опис добара
   Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње   Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.

- Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У складу са одредбама Закона и подзаконских аката за ову врсту добара.

- Рок испоруке добара
  Од дана закључивања уговора у року од једне године.

- Место испоруке
   Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.


























3.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача. 

3.2.Подношење понуде и попуњавање образаца датих у конкурсној       документацији 

Понуђач подноси понуду 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 наводи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 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.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у јединствену целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
Понуду доставити на адресу: Институт за рехабилитацију, организациони део Селтерс Младеновац, Ул. Краља Петра I бр. 335, 11400 Младеновац са назнаком: 
Понуда за отворени поступак,  за јавну набавку добара ЈН бр. Д 2/14. – Набавка електричне енергије за потребе Института за рехабилитацију, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ”
*Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 
*Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу. 
*Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

3.3.Партије 

*Предметна јавна набавка није обликована у  партије.

3.4.Варијанте Понуде 

*Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5.Важност Понуде

*Важност Понуде мора бити  најмање 60 дана.

3.6.Измене, допуне и опозив понуде 

*У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде на начин одређен за подношење понуде на адресу наручиоца са назнаком: “измена/допуна/опозив понуде”.

3.7.Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

*Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
*Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Уколико се утврди недозвољено, такве понуде ће бити одбијене. 
Учешће подизвођача 
*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
*Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% . 
*Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су захтевани. 
*Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
*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. Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Подношење заједничке понуде 

*Понуду може поднети и група понуђача. 
*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: 
-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати захтевано средство обезбеђења; 
-онуђачу који ће издати рачун; 
-рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
-обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
*Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији. 
*Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

3.8.Отварање понуда 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 10.03.2014. године у 10,30 часова у просторијама Наручиоца на адреси  Ул. Краља Пера I бр.335, 11400 Младеновац-сала амфитеатра на првом спрату објекта Стационар II.
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
У записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Понуда за коју је поднето обавештење о опозиву, неће се отварати и биће враћена понуђачу, као и понуда приспела после назначеног рока.Понуда за коју је поднета допуна или измена, биће отворена пре саме понуде.

3.9.Остали захтеви наручиоца 

	Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије.
	
3.9.1 Начин и услови плаћања 

Плаћање је у динарима. 
Плаћање путем месечних рачуна за стварно испоручену количину електричне енергије, са роком плаћања не краћим од 30 дана. Није могуће авансно плаћање. Уколико понуђач захтева авансно плаћање, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.9.2 Рок и место испоруке

Изабрани Понуђач-Добављач, ће бити у обавези да електричну енергију испоручује преко наведених мерних места без прекида у целом периоду важења уговора.
Уговор се закључује на период до 12 месеци ради редовног снабдевања.

3.9.3 Квантитативни и квалитативни пријем

	Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (“Сл.гласник РС” бр.3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (“Сл.гласник РС” бр.36/2013).

3.10.Начин означавања поверљивих података

*Свака страница понуде која садржи податке који су, евентуално поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвеном бојом, а у истом реду уз десну ивицу мора бити ознака ,,ПОВЕРЉИВО”.
*Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и оцењивања понуде. 
*Наручилац ћe чувати, као поверљиве, све податке понуђача 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. 
*Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

3.11.Цена, валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

*Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 
*Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ. 
	*Цена обухвата цену електричне енергије у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
	*Обавеза је Понуђача да искажу јединичну цену kwh електричне енергије ВТ, јединичну цену kwh електричне енергије НТ, са ПДВ-ом и без ПДВ-а.
	* Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкове приступа ни коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Сл.гласнику Р.Србије, односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених у Сл.гласнику РС.
	* Цена је фиксна и не може се мењати.

 Обавезна средства финансијског обезбеђења 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је у обавези да приликом закључења уговора достави наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% вредности понуде са ПДВ-ом са роком важења најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора као средство обезбеђења за добро извршење посла у корист Наручиоца: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17.
Бланко соло меницу доставити у ПВЦ фолији. Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о извршеној регистрацији. Понуђач доставља попуњен образац број 10. меничног овлашћења, а уз овлашћење понуђач мора да достави оверену копију ОП обрасца и картон депонованих потписа. 
Меница може бити активирана:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);
б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци.
Понуђач који се 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, уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора наручиоцу достави бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем на износ од 15% вредности понуде са ПДВ-ом са роком важења најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора као средство обезбеђења за добро извршење посла.

3.14.Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронски – путем мејла, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Обавезно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима за јавну набавку добара ЈН бр. Д 2/14 – Набавка електричне енергије за потребе Института за рехабилитацију “. Пожељно је питања послати на e-mail адресу: seltersbanja.pravnasl@gmail.com.
*Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
*Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
*Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

3.15.Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда

Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном обавештењу може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

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. 

3.16.Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац ће изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 20 % већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

3.17.Резервни елементи критеријума:

            У случају да две или више понуда, имају једнаку најнижу цену, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио дужи рок плаћања.




3.18.Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и 75. став 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. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији 
*Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

3.19.Захтев за заштиту права 

*Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
*Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
*Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. 
*Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 
*Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
*После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 
*Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђен чланом 149. Закона о јавним набавкама. Обвезна је уплата таксе у износу  предвиђеном у члану 156. Закона, на текући рачун број: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016,  сврха: републичка административна такса, корисник буџет РС.

3.20.Закључење уговора
	Наручилац ће закључити 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. 
	Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.













ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 

Понуда бр.______ од _________ за отворени поступак, за јавну набавку добара ЈН бр. Д 2/14. – Набавка електричне енергије за потребе Института за рехабилитацију



    Подаци о понуђачу - Табела 1. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:


Адреса понуђача
место, улица, општина:


Име особе за контакт:


e-mail:

Телефон:

Телефакс:


Порески број понуђача (ПИБ):

Матични број понуђача:

Шифра делатности:

Назив банке и број рачуна:

Лице овлашћено за потписивање уговора:




Датум:   _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.
____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________


Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в)

   Начин подношења понуде - Табела 2. 

А) САМОСТАЛНО


Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Назив подизвођача: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 


В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Назив учесника у заједничкој понуди: 

Адреса: 

Матични број: 

Порески идентификациони број: 

Име особе за контакт: 


Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.


Датум:   _______________               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.____________________________________

         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                            ____________________________________

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. Д 2/14. – Набавка електричне енергије за потребе Института за рехабилитацију, достављамо вам следећу:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ ________

4.3.  Комерцијални подаци понуде - Табела 3. 
Предмет ЈН

Процењена Количина
на год.нивоу
Јединична цена без ПДВ-а
Јединична цена са ПДВ-ом
Укупна цена  без ПДВ-а 
за процењене количине
Укупна цена са ПДВ-ом
за процењене количине
1
2
3
4
5 (2x3)
6 (2x4)
Електрична енергија ВТ
(јединица мере KWh)
2.036.800,00




Електрична енергија НТ
(јединица мере KWh)
823.200,00




УКУПНО:               2.860.000,00


1. Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:_______________________

Словима:____________________________________________
ПДВ:____________
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________________
Словима:____________________________________________

2. Испорука електричне енергије ће се вршити без прекида, а у оквиру рока важења уговора.

3.За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ______) подизвођача (уписати број 
подизвођача).	словима

	Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 


	Важност понуде износи ____ ( словима_____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).


6.Начин плаћања: путем месечних рачуна за стварно испоручену количину електричне енергије, са роком плаћања __________( не краћим од 30 дана). Није могуће авансно плаћање. 

Датум:   _______________
                                                                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

M.П               ____________________________________

       ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
    ____________________________________
Напомена:

-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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.


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


Р.б. 
Услови: 
Докази: 






1. 





да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
- 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) 










2. 





да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
- 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, 
- 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) 
§ Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 













3. 











да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда 
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде 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 
- ПРЕДУЗЕТНИК: 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 
-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова 
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) 
§ Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 





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 
- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
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) 

§ Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда 





5. 
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно, лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику РС и потврду исте агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, а који понуђач доставља у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни 

§ Потврда (уверење) оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије.

- Напомена: 
§ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ и услов доставити за члана групе, којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност овог услова 
§ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача.



Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

1. Mеницу за озбиљност понуде која је тражена у делу конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“ (потврду о извршеној регистрацији, оверену копију ОП обрасца и картон депонованих потписа). 

2. Менично овлашћење 
 
3. Образац понуде (све табеле) 

4. Образац структуре цене са упутством како да се попуни

5. Образац изјаве о независној понуди 

	Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а 



ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

	            *Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
            *Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у Регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у Регистру понуђача.
            *Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
            *Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 7) 

ГРУПА ПОНУЂАЧА

	           Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 7. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу. 

ПОДИЗВОЂАЧИ

             Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца. 

ФОРМА ДОКАЗА

            Докази о испуњености услова који су захтевани у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама. 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

             Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
            Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

ПРОМЕНЕ

            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. 




6.ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ






Предмет ЈН

Процењена Количина
на год.нивоу
Јединична цена без ПДВ-а
Јединична цена са ПДВ-ом
Укупна цена  без ПДВ-а 
за процењене количине
Укупна цена са ПДВ-ом
за процењене количине
1
2
3
4
5 (2x3)
6 (2x4)
Електрична енергија ВТ
(јединица мере KWh)
2.036.800,00




Електрична енергија НТ
(јединица мере KWh)
823.200,00




УКУПНО:               2.860.000,00







Датум:
М.П.
Потпис понуђача









Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

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




ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА,
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗРШЕЊЕ УГОВОРА 



Овим потврђујемо да ће доле наведена одговорна лица бити расположиви у периоду извршења уговора испоруке електричне енергије за потребе Института за рахабилитацију, ЈН број Д 2/14.


Бр.
Врста послова
Име и презиме одговорног лица и стручна спрема
Позиција у организацији понуђача
1.



2.



3.




У табели може бити наведено и само једно лице које ће уједно бити и одговорно лице за извршење уговора.




Датум: 	_______________                                                   ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

		ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 





М.П .














ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 


          У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова прибављања средства обезбеђења. 



Врста трошкова
Износ трошкова

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади оправдане трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.





Датум	Понуђач
М. П.

_____________________________	________________________________



8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ




На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:



И  З  Ј  А  В  А


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.




Датум

Понуђач
________________
М.П.
__________________



9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75.   СТАВ 2. ЗЈН






На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:






И  З  Ј  А  В  А



	              Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.










Датум	Понуђач

________________	М.П.	__________________
Образац бр.10.
                                                                                                        за добро извршење посла



ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

	На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику, 
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17
Текући рачун: 840-657661-28
Код банке: Управа за јавна плаћања

			       МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
			ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на износ од 10 % од укупне вредности понуде на име доброг извршења посла за јн бр Д 2/14 чији је предмет Набавка електричне енергије за потребе Института за рехабилитацију, што номинално износи ________________динара са ПДВ-ом.
Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона. 
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења

_________________године                             ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
							      ____________________________
	                                             МП                                                                                                                       




									              Образац бр. 11



Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата. 

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе  понуђача уколико га је група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. 
	

МОДЕЛ УГОВОРА
ЗА НАБАВКУ И ИСПОРУКУ ДОБАРА                  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
за потребе Института за рехабилитацију


Уговорне стране:

НАРУЧИЛАЦ:	Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17
 Шифра делатности : 85141
Матични број предузећа: 07050844
ПИБ: 101962711
Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања 
                         	који заступа директор, Проф. Др Милица Лазовић
(у даљем тексту: „Наручилац“)

и

ПОНУЂАЧ:	______________________________,
                                     МБ______________,
                                     ПИБ______________, број рачуна___________________,

 кога заступа овлашћено лице _____________________________
                                    (у даљем тексту: „Испоручилац“)


Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац на основу чл. 32.  и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана ___________године,  спровео поступак за јавну набавке добара – електричне енергије, у отвореном поступку ЈН бр. 2/14;


-  да је Снабдевач дана ________________ .2014.   године   доставио  понуду   број ____________________, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Снабдевач и Одлуке о одели уговора број ________________ од ________________ године, изабрао Снабдевача за испоруку предметних добара.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије,  са потпуним снабдевањем, за потребе Института за рехабилитацију, и то (биће преузето из обрасца понуде).

Предмет
набавке
Јед.
мере
Процењене
количине
Јед.цена
без ПДВ
Јед.цена
са ПДВ
Укупна цена без ПДВ, за процењене количине
Укупна цена са ПДВ,  за процењене количине
1.
2.
3.
4.
5.
6. (3х4)
7. (3х5)
Електрична енергија ВТ
KWh
2.036.800,00




Електрична енергија НТ
KWh
823.200,00




Укупно:

2.860.000,00





Члан 2.

	Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу за један kwh електричне енергије цену,  без ПДВ, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог уговора.
	Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
	У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.
	Трошкове из става 3. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа ситему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Репубилке Србије. 

Члан 3.

Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом.
Количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца.


Место испоруке: обрачунско мерно место Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система (“Службени гласник РС”, бр. 55/8 и 3/12).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (“Службени гласник РС” бр,. 120/12), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Нарчилац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од ______________(попуњава Снабдевач), дана, од дана службненог пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потрђене од стране Снабдевача.

Члан 4.

Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке Наручиоца.
Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици („Службени гласик РС“ бр.57/11, 80/11-исправка, 93/12, 124/12), односно да закључи и Купцу доставити:
- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у конкурсној документацији.

Члан 5.

            Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.
	У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног ситема.
	На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Наручиоцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације из члана 144. Закона ои енергетици.

Члан 6.

             Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 30 (тридесет) дана дуже од истека рока важности уговора.

Члан 7.

            Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим уговором.
	Уколико Снабдевач не изврши обавбезе према одредбама овог уговора, Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име доброг извршења посла.

Члан 8.

             Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна  не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговорм преузете обавезе.
             Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.
Члан 9.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији.

Члан 10.

             Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.
             У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Беогтраду.

Члан 11.

             Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи једну годину, односно, до ________________2015.године.

Члан 12.

           Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 примерка.

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е:

        За Снабдевача:	                                               За Наручилоца:

М. П.        ДИРЕКТОР		                       М.П.         ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА




