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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.

Назив и адреса
наручиоца

Интернет страница
наручиоца

Привредно друштво за снабдевање електричном
енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“ д.о.о.
Београд
Царице Милице бр. 2
11 000 Београд

www.eps-snabdevanje.rs

Врста поступка

Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне
набавке

Набавка финансијске услуге издавања плативих
банкарских гаранција за озбиљност понуде и добро
извршење посла по основу учешћа у својству
понуђача у поступцима јавне набавке електричне
енергије објављеним од стране квалификованих
купаца

Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења Уговора о
јавној набавци банкарских гаранција

Име особе за контакт
e-mail::

Ивана Ђорђевић , e-mail:eps-nabavke@eps.rs

Дејан Радић,

e-mail: es-nabavka@eps-snabdevanje.rs

Рок за достављање понудe је до 16.01.2013. године, до 11:00 часова.
Понудa се подноси поштом или лично у затвореној коверти (кутији) у писарницу
Наручиоца на адресу:
Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС
Снабдевање“ д.о.о. Београд, Теразије 27, IV спрат.
уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 9 /13 – ФИНАНСИЈСКЕ
УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА ПЛАТИВИХ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ И
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У СВОЈСТВУ ПОНУЂАЧА У
ПОСТУПЦИМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОБЈАВЉЕНИМ ОД СТРАНЕ
КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА”.

На полеђини коверте или на кутији навести 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.
Јавно отварање понуда обавиће се 16.01.2013. године, у 11:15 часова, у сали за
састанке на IV спрату зграде на адреси Теразије 27, Београд.
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2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке

Набавка финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за озбиљност
понуде и добро извршење посла по основу учешћа у својству понуђача у поступцима
јавне набавке електричне енергије објављеним од стране квалификованих купаца

Назив и ознака из општег речника набавке
66110000 - Банкарске услуге
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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3.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно
састављање понуде.
Комуникација у поступку јавне набавке мале вредности одвијаће се у складу са
чланом 20. Закона о јавним набавкама.
3.1. Језик на коме понуда мора бити сачињена
Понуда и остала документација, која се подноси уз понуду мора бити на српском
језику, или преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског
тумача.
3.2. Посебни захтеви у вези са сачињавањем понуде
Препоручљиво је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 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.
Обрасце дате у конкурсној документацији, понуђачи треба да попуне читко, како би
могла да се утврди стварна садржина понуде, а понуђач исте потписује и оверава
печатом.
Понуда мора бити јасна и недвосмислена.
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
Јавна набавка није обликована по партијама.
3.4. Информације у вези конкурсне документације
Понуђач може у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда, сходно члану 63. став 2. ЗЈН, на адресу:
„ЕПС Снабдевање“ д.о.о Београд, , Теразије 27, 11 000 Београд, са назнаком
„Питања
за
Комисију
за
јавну
набавку
број 9/13 - финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за

озбиљност понуде и добро извршење посла по основу учешћа у својству
понуђача у поступцима јавне набавке електричне енергије објављеним од
стране квалификованих купаца или на е-mail: es-nabavka@eps-snabdevanje.rs.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Наручилац је дужан да, у року од три дана од дана примљеног писаног Захтева за
додатном информацијом или појашњењем, заинтересованом лицу пошаље
одговор у писаном облику и да ту информацију истовремено објави на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници.
Достављени одговори и појашњења постају саставни делови конкурсне
документације.
ЕПС Снабдевање, ЈН број 9/13
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3.5. Посебне напомене
У било ком моменту, пре истека рока за достављање понуда Наручилац може, било
на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране
заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију.
Уколико Наручилац измени или допуни конкурнсу документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужетку рока за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
3.6. Важење понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 (четрдесетпет) дана од дана
отварања понуде.
3.7. Понуда треба да садржи следеће:

Образац понуде;
 Опште податке о учеснику у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка
понуда);

Опште податке о подизвођачу (уколико се подноси понуда са подизвођачем)
 Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни;
 Изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу
(уколико се подноси понуда са подизвођачем);
 Изјава у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН;
 Изјава о независној понуди;
 Захтеване доказе за оцену испуњености услова из члана 75. став 1. ЗЈН и
обрасца 9. конкурсне документације;
 Средство финансијског обезбеђења озбиљности понуде:
o Соло меницу, менично писмо - овлашћење, картон депонованих потписа
и потврду о регистрацији менице;
 Образац трошкова припреме понуде;
 Садржај понуде.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације, морају бити потписани и
оверени од стране Понуђача, а у случају подношења заједничке понуде, од стране
свих понуђача из групе понуђача или једног од њих, овлашћеног од стране осталих
учесника у заједничкој понуди.
Понуда мора садржати и остале доказе о испуњености услова који се захтевају
конкурсном документацијом.
3.8. Варијантна понуда
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
3.9. Измена, допуна и опозив понуде
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео саму понуду – непосредно или путем поште у
затвореној коверти или кутији.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на полеђини коверте
или кутије да назначи назив понуђача, адресу и телефон, каo и име и презиме лица
за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти или кутији је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде, треба доставити на адресу:
"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд
Теразије 27
11 000 Београд
са назнаком:
- "Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности финансијске услуге
издавања плативих банкарских гаранција за
озбиљност понуде и добро

извршење посла по основу учешћа у својству понуђача у поступцима јавне
набавке електричне енергије објављеним од стране квалификованих купаца ,
ЈН број 9/13", или
- "за поступак јавне набавке мале вредности финансијске услуге издавања плативих
банкарских гаранција за озбиљност понуде и добро извршење посла по основу

учешћа у својству понуђача у поступцима јавне набавке електричне енергије
објављеним од стране квалификованих купаца , ЈН број 9/13", или
- "Опозив понуде за јавну набавку мале вредности финансијске услуге издавања
плативих банкарских гаранција за озбиљност понуде и добро извршење посла

по основу учешћа у својству понуђача у поступцима јавне набавке електричне
енергије објављеним од стране квалификованих купаца , ЈН број 9/13"
3.10.

Самостално подношење понуде

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.
Наручилац је дужан да, у складу са чланом 87. став 5. ЗЈН, одбије све понуде које су
поднете супротно наведеној забрани у члану 87. став 4. ЗЈН.

3.11.

Понуда са подизвођачем

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у Обрасцу понуде
(Образац 4. конкурсне документације) проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
ЕПС Снабдевање, ЈН број 9/13

G

Страна 7 од 34

који ће извршити преко подизвођача и попуни Образац 6. конкурсне документације
„Изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу“.
Уколико понуђач у Обрасцу понуде (Образац 4. конкурсне документације) наведе да
ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе податке
о подизвођачу како се захтева у обрасцу 4.1. конкурсне документације „Подаци о
подизвођачу“, а уколико Уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у Уговору.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
тражени у упутству како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део
набавке који се извршава посредством тог подизвођача. Пре доношења одлуке о
преношењу доспелих потраживања дирекно подизвођачу, наручилац ће омогућити
добављачу да у року од пет дана од дана добијања позива наручиоца приговори
уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач,
односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.

3.12.

Заједничка понуда

Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који
су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи су дужни да доставе Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно
садржи следеће податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати Уговор;
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;
4. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење Уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
3.13.

Валута

Висина провизије са укалкулисаним осталим трошковима издавања плативих
банкарских гаранција у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре понуђене цене, мора
бити изражена у процентима на кварталном нивоу и у апсолутном износу у динарима
на годишњем нивоу.
ЕПС Снабдевање, ЈН број 9/13

G

Страна 8 од 34

Процентуални износ провизије на кварталном нивоу са укалкулисаним осталим
трошковима издавања плативих банкарских гаранција и апсолутни износ провизије
на годишњем нивоу са укалкулисаним осталим трошковима издавања плативих
банкарских гаранција наведени у Обрасцу структуре понуђене цене (Образац 5
конкурсне документације) морају одговарати референтним износима провизије
наведеним у Обрасцу понуде (Образац 4 конкурсне документације).
Провизија са укалкулисаним осталим трошковима издавања плативих банкарских
гаранција је фиксна и не може се мењати. Промена уговорене провизије са
укалкулисаним осталим трошковима издавања плативих банкарских гаранција у току
трајања Уговора није могућа нити дозвољена.
3.14.

Аванс

Понуђач не може захтевати авансно плаћање у било ком проценту.

3.15.

Средства финансијског обезбеђења

3.15.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:
Уз понуду понуђача наручилац захтева соло меницу са меничним овлашћењем у
износу од 3% од вредности понуде тј. апсолутног износа провизије на годишњем
нивоу, (према Обрасцу 10. конкурсне документације), картоном депонованих потписа
лица овлашћених за располагање средствима текућих рачуна код банке који важе у
моменту достављања меничног овлашћења и потврдом о регистрацији менице
сагласно одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу Регистра меница и
овлашћења („Сл. Гл. РС“ број 56/11) као гаранцију за обезбеђење озбиљности
понуде, са роком важности минимално 1 (један) дан дуже од истека важности
Уговора.
У случају промене овлашћених лица, понуђач је дужан да наручиоцу и банци
достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост
менице у случају овакве промене.
Наручилац задржава право да примљени инструмент обезбеђења озбиљности
понуде уновчи у случајевима ако понуђач:
-

након истека рока за подношење понуда измени или повуче дату понуду,
одбије да закључи Уговор у законском року, према поднетој и прихваћеној
понуди,
не достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

3.15.2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија се обавезује да приликом
потписивања Уговора Наручиоцу преда соло меницу са меничним овлашћењем у
износу од 10% од вредности понуде тј. апсолутног износа провизије на годишњем
нивоу, картоном депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима
текућих рачуна код банке који важе у моменту достављања меничног овлашћења и
потврдом о регистрацији менице сагласно одлуци НБС о ближим условима,
садржини и вођењу Регистра меница и овлашћења („Сл. Гл. РС“ број 56/11), као
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гаранцију за обезбеђење доброг извршења посла у уговореном року, квалитету и
обиму, са роком важности 30 дана дуже од истека важности уговора.
У случају промене овлашћених лица, понуђач је дужан да наручиоцу и банци
достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост
менице у случају овакве промене.
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност достављеног средства обезбеђења за добро извршење посла се мора
продужити.

3.16.

Заштита података

Наручилац је у обавези да чува све податке о Понуђачима садржане у понуди које
је као такве, у складу са посебним законом Понуђач означио у понуди.
Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, понуђач је дужан
да означи у горњем десном углу речима „ПОВЕРЉИВО“.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, провизија
са укалкулисаним осталим трошковима издавања плативих банкарских гаранција и
остали подаци из понуде, који су од значаја за примену критеријума за рангирање
понуда.

3.17.

Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код Понуђача.
Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа
нити било каквих измена понуђених услова.

3.18.

Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине. (Образац 7 конкурсне документације).
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
3.19.

Критеријум за доделу Уговора

Избор Понуђача извршиће Комисија Наручиоца по критеријуму ''најнижа понуђена
цена'' ( односно најнижи апсолутни износ провизије на годишњем нивоу са
укалкулисаним осталим трошковима издавања плативих банкарских гаранција ).
Уколико две или више понуда буду имале исту цену, избор најповољније понуде ће
се вршити на основу тога ко је понудио краћи рок издавања банкарских гаранција.
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3.20.

Преференцијал

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на
добит правних лица.
Да би се понуђачу признао преференцијал, потребно је да достави:
- Правно лице – Извод из АПР
Уколико је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем
ако је сваки члан групе понуђача лице из става 1.
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако
су понуђач и подизвођач, односно сви подизвођачи лица из става 1.
У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају
финансијске услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под
условом да његова понуђена цена јавне набавке банкарских гаранција није виша од
15% у односу на најнижу понуђену цену јавне набавке банкарских гаранција страног
понуђача.
3.21.

Негативна референца

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује следеће доказе:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
5) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавезе у ранијим поступцима јавне
набавке или по раније закљученим Уговорима о јавним набавкама.
Наручилац ће такође одбити понуду и ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка
1. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или Уговор који је закључио други
наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврсан предмету
конкретне јавне набавке, дужан је да уместо средства финансијског обезбеђења за
добро извршење посла које је тражено овом конкурсном документацијом, достави
исто у висини од 300.000,00 динара, уколико Уговор буде закључен.

3.22.

Посебни услови наручиоца

1. Понуђач у својој понуди за издавање плативих банкарских гаранција не може
условити Наручиоцу проценат усмеравања платног промета преко рачуна
Понуђача.
2. Понуђач у својој понуди за издавање плативих банкарских гаранција, као
инструмент финансијског обезбеђења за уредно измирење обавеза по Уговору,
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не може од Наручиоца захтевати друге инструменте осим соло менице или
овлашћења.
3. У случају наплате гаранције од стране корисника гаранције, понуђач не може
зарачунати наручиоцу камату на износ исплаћених средстава по стопи вишој од
законом прописане стопе затезне камате.

3.23.

Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношње понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) 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 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке.
Уз поднети захтев за заштиту права, садржине прописане чланом 151. став 1. ЗЈН,
подносилац захтева је у обавези да достави доказ о извршеној уплати Републичке
административне таксе у износу од 40.000,00 динара на број жиро рачуна:
840-742221843-57, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: 9750-016, сврха:
Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, са назнаком
за јавну набавку број 9/13.
О поднетом захтеву за заштиту права, Наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтеву за
заштиту права.

3.24.

Модел Уговора

Модел Уговора (Обазац 11. конкурсне документације) се доставља уз конкурсну
документацију.

3.25.

Рок за закључење Уговора

По пријему Одлуке о додели Уговора, изабрани понуђач ће бити позван да закључи
Уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 149. ЗЈН.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, закључити
Уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
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4.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ______________ од ______________ за јавну набавку финансијске услуге издавања
плативих банкарских гаранција за обезбеђење за озбиљност понуде и добро извршење посла
по основу учешћа у својству понуђача у поступцима јавне набавке електричне енергије
објављеним од стране квалификованих купаца, број јавне набавке 9/13
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Одговорно лице:
Овлашћено лице за потписивање Уговора:
Име особе за контакт:
Телефон:
Телефакс:
e - mail:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Понуду подносим:
 Уколико се понуда подноси самостално
означити број 1

уколико је заокружено 2 навести назив и
седиште свих подизвођача
напомена: унети процентуално учешће
подизвођача у предметној јавној
набавци

уколико је заокружено 3 навести назив и
седиште свих учесника у заједничкој
понуди
Процентуални износ провизије на кварталном
нивоу са укалкулисаним осталим трошковима
издавања плативих банкарских гаранција
Апсолутни износ провизије на годишњем нивоу
са
укалкулисаним
осталим
трошковима
издавања плативих банкарских гаранција
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од
дана отварања понуда):
Рок издавања плативих банкарских гаранција за
озбиљност понуде и добро извршење посла
(најдуже 5 дана од дана подношења Захтева
за издавање плативих гаранција)
У случају наплате гаранције од стране
корисника гаранције: висина каматне стопе на
износ исплаћених средстава – у процентуалном
износу у односу на законом прописану стопу
затезне камате
Начин и рок плаћања провизије :



Самостално



Са подизвођачем:
 ___________________________ ____%
 ___________________________ ____%



Заједнички са:
 ___________________________
 ___________________________
 ___________________________

______________ дана од дана отварања понуда
______________ дана од дана подношења
издавање плативих гаранција

Захтева за

___________ % од законом прописане стопе затезне камате

10 дана од дана обрачуна провизије

Напомена:

М. П
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4.1. Општи подаци о подизвођачу
Општи подаци о подизвођачу
Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Овлашћено лице:
Име особе за контакт:
Телефон:
Телефакс:
e - mail:
Шифра делатности:
Број рачуна подизвођача и назив
банке:
Матични број:
ПИБ:

Напомена:
У случају подношења понуде са више подизвођача, овај образац треба копирати,
попунити, потписати и оверити од стране сваког подизвођача.

Потпис подизвођача:
__________________________________

М. П.
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4.2. Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди

Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Овлашћено лице:
Име особе за контакт:
Телефон:
Телефакс:
e - mail:
Шифра делатности:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Матични број:
ПИБ:

Напомена:
У случају подношења понуде са више понуђача, овај образац треба копирати,
попунити, потписати и оверити од стране сваког учесника у заједничкој понуди

Потпис понуђача:
_______________________________

М. П.
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5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред
број

Опис услуге

1

2

Вредност
гаранција за
које се
подноси
захтев за
издавање
(дин.)
3

Издавање плативих
330.000.000,00
банкарских гаранција

1

Једин
ица
мере

Кол
ичин
а

Процентуал
ни износ
провизије
на
кварталном
нивоу

4
Број
кварта
ла

5

6

Апсолутни
износ
провизије
на
годишњем
нивоу
7=3х5х6

4

Напомена: Понуда мора бити поднета за укупну вредност на коју се тражи издавање
плативих банкарских гаранција предметом јавне набавке.
Упутство:
Понуђачи треба да попуне образац структуре понуђене цене тако што ће:
- у колону 6. уписати процентуални износ провизије на кварталном нивоу са
укалкулисаним осталим трошковима издавања плативих банкарских гаранција;
- у колону 7. уписати апсолутни износ провизије на годишњем нивоу са
укалкулисаним осталим трошковима издавања плативих банкарских гаранција, и
то тако што ће помножити вредност гаранција за које се подноси захтев за
издавање (наведену у колони 3.) са бројем квартала (који је наведен у колони 5.)
и процентуално израженим износом провизије на кварталном нивоу (који је
наведен у колони 6.);
Комерцијално технички услови:


Рок важења понуде ______ дана (не може бити краћи од 45) дана од дана
отварања понуда;



У случају наплате гаранције од стране корисника гаранције, понуђач ће
Наручиоцу, на износ исплаћених средстава зарачунати камату у висини од
______% од законом прописане стопе затезне камате;



Рок издавања гаранције: _______ (најдуже 5) дана од дана подношења
Захтева за издавање плативих гаранција



Начин и рок плаћања провизије: 10 дана од дана обрачуна провизије;



Напомена понуђача: ___________________________________________

Потпис понуђача
_____________________
МП

ЕПС Снабдевање, ЈН број 9/13

G

Страна 16 од 34

6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке број 9/13,
објављеним на Порталу Управе за јавне набавке - за набавку услуга: Финансијске

услуге издавања плативих банкарских гаранција за озбиљност понуде и добро
извршење посла, изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:
 у понуди подизвођач _______________________________ у укупној вредности
понуде учествује у делу ______________________ у износу од _____________
динара што износи ____ % вредности понуде,


у понуди подизвођач _______________________________ у укупној вредности
понуде учествује у делу ______________________ у износу од _____________
динара што износи ____ % вредности понуде;



у понуди подизвођач _______________________________ у укупној вредности
понуде учествује у делу ______________________ у износу од _____________
динара што износи ____ % вредности понуде;

Место и датум:
_______________________

ЕПС Снабдевање, ЈН број 9/13
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7. ИЗЈАВА у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН

Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум: ____________________________
Деловодни број: ____________________

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“
бр.124/12), а за потребе учешћа у отвореном поступку јавне набавке број
9/13, дајем следећу:

И З Ј А В У

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо
испуњавали све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да смо имаоци
права интелектуалне својине.
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, овај образац треба копирати, попунити,
потписати и оверити од стране сваког учесника у заједничкој понуди.

Понуђач
_____________________
МП
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8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/12),
дајем следећу:

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду у
поступку јавне набавке број 9/13 подносимо независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуђач
_____________________
МП
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9. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке број 9/13 мора доказати:
Р.бр.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар

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

-Извод из регистра АПР-а, односно извод из регистра
надлежног привредног суда (за правна лица)
-Извод из регистра надлежног привредног суда (За
установе)
- 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).
За правна лица:
1) За кривична дела организованог криминала УВЕРЕЊЕ
ПОСЕБНОГ
ОДЕЉЕЊА
(ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У
БЕОГРАДУ, Београд
2) За кривична дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА
(које обухвата и податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица,

Посебна напомена: Уколико уверење основног
суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да понуђач (правно лице) није
осуђиван за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита.
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.
- 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 за подизвођача
(ако је више подизвођача, доставити за сваког од њих);
Напомена: Ови докази не могу бити старији од два
месеца рачунајући од датума отварања понуда
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-Потврде привредног и прекршајног суда или потврда
АПР-а (За правно лице)

3.

да му није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у
време
објављивања
позива
за
подношење понуда

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);
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;

-Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе;
-Уверење Управе јавних прихода града, односно
општине да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода (За правна лица);
Напомена:
-Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо
два горе наведена доказа, треба да достави уверење
Агенције за приватизацију да се налази у поступку
приватизације;
-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);
Ова уверења не могу бити старија од два месеца
рачунајући од дана отварања понуда.

5.

да има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.

Важећа дозвола Народне Банке Србије

Допунске напомене:
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из
тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
 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.
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико понуђач, у складу
са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама, достави доказ да је уписан у
регистар понуђача у организацији надлежној за регистрацију привредних
субјеката а који се односи на доказивање обавезних услова, тачке 1) до 4).
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ПОДИЗВОЂАЧИ



Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да
испуни услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог Обрасца.
Услов из тачке 5. Обрасца дужан је да испуни подизвођач којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
ГРУПА ПОНУЂАЧА




Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуњава услове предвиђене редним бројевима 1. до 4.
Овог Обрасца.
Услов из тачке 5. овог Обрасца дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.

ФОРМА ДОКАЗА


Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН и обрасца 9. конкурсне
документације, 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 писаним путем обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из предметног 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.
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10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:
____________________________________________
Седиште –адреса: _________________________________________________
Матични број:__________________
ПИБ: _____________________________
Текући рачун:__________________
Банка: _______________________
У месту:_______________________
Дана:________________________
ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: ______________________________________________
Текући рачун: 170-12222-14 Код банке: Unicredit Bank Srbija A.D.
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам бланко, соло меницу ____________ (серијски број менице) и овлашћујемо
_____________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 3% од
вредности понуде, на име обезбеђења озбиљности понуде, по јавној набавци број 9/13_–
финансијске услуге издавања плативих банкарских гаранција за озбиљност понуде и добро
извршење посла по основу учешћа у својству понуђача у поступцима јавне набавке
електричне енергије објављеним од стране квалификованих купаца. Овлашћује се
________________________________, као Поверилац, да у складу са одредбама тачке
3.15.1. поглавља 3. конкурсне документације, за 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 се изричито и безусловно ОБАВЕЗУЈЕМО да извршимо плаћање у корист рачуна
Повериоца, односно обавезујемо се да поднете налоге за наплату заведемо 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, и истовремено изјављујемо да се одричемо
права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу
обавеза из тачке 3.15.1. поглавља 3. конкурсне документације и потписаног и овереног
меничног овлашћења за корисника бланко соло менице.
Менице су важеће 1 (један) дан дуже од истека опције понуде - и у случају да у току трајања
рока дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа Дужника, лица одговорних
за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја
за правни промет.
Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа наведених
обавеза понуђача _______________________.

Датум издавања Овлашћења _________ године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
_________________________________
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11. МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
ИЗДАВАЊА ПЛАТИВИХ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ
ПОНУДЕ И ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У СВОЈСТВУ
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ОБЈАВЉЕНИМ ОД СТРАНЕ КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА
ПО СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 9/13

Закључен између следећих уговорних страна:
1. ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОДАЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КРАЈЊИМ
КУПЦИМА „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд, ул. Царице Милице 2, шифра
делатности: 3514, матични број: 20924195, ПИБ: 108057105, текући рачун
200-2701890101862-42 код Поштанске штедионице А.Д., које заступа Директор
Дејан Васић, дипл. инж. ел., као НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ ( У даљем тексту:
Налогодавац )
и
2. „__________________“, седиште_______________, шифра делатности:
_________, матични број: ________, ПИБ: ________, број текућег
рачуна:___________, кога заступа _________ ( У даљем тексту Банка )
- са учесницима у заједничкој понуди: ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(навести све учеснике у заједничкој понуди)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
ЧЛАН 1.
На основу Одлуке надлежног тела Банке од ____________ године, а сходно спроведеном
поступку Јавне набавке мале вредности финансијских услуга издавања плативих
банкарских гаранција за озбиљност понуде и добро извршење посла по основу
учешћа у својству понуђача у поступцима јавне набавке електричне енергије
објављеним од стране квалификованих купаца број _________ и Понуди број _______
од _________ године, заведеној код Налогодавца под бројем _________ дана __________
године, Банка се обавезује да по испуњењу услова из члана 4. став 1. алинеја 1. и члана
6. став 1. овог Уговора, по налогу и за рачун Налогодавца, изда динарске гаранције за
озбиљност понуде и добро извршење посла по основу учешћа у својству понуђача у
поступцима јавне набавке електричне енергије објављеним од стране квалификованих
купаца (у даљем тексту: Гаранције), у укупном износу од 330.000.000,00 динара (словима:
тристотинетридесетмилиона динара).
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА
ЧЛАН 2.
Укупна уговорена вредност накнада за издавање Гаранција у вредности од
330.000.000,00 динара износи ____________ динара, у складу са усвојеном понудом
број _____ од ________ године.
РОК ГАРАНЦИЈА
ЧЛАН 3.
Рок важности Гаранција је :
- За озбиљност понуде до дана потписивања уговора о набавци електричне
енергије
- за добро извршење до истека уговора о набавци електричне енергије
ОБАВЕЗЕ БАНКЕ
ЧЛАН 4.
Овим Уговором Банка се обавезује:

-

-

-

да, приликом потписивања Уговора о пружању финансијских услуга,
Налогодавцу преда соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10%
од вредности уговора, копијама картона депонованих потписа лица
овлашћених за располагање средствима текућих рачуна код банке који важе у
моменту достављања меничног овлашћења и потврдом о регистрацији
менице сагласно Одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу
Регистра меница и овлашћења ( Сл. Гл. РС бр. 56/11 ), са роком важности 30
дана дуже од истека важности уговора;
да ће издавати Гаранције у року до _____ дана од дана подношења Захтева
за издавање плативих гаранција, према приложеном тексту гаранције
усаглашеном између Банке и Налогодавца, без закључивања појединачних
Уговора, до висине расположивог оквирног износа;
да, уколико Налогодавац из било којих разлога није у могућности да изврши
обавезу у складу са основним правним послом, уместо Налогодавца плати
гарантовани износ, по пријему писаног протеста по Гаранцији од Корисника
гаранције, праћеног документима наведеним у Гаранцији.
ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА
ЧЛАН 5.

Овим Уговором Налогодавац се обавезује:
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-

да поднесе Банци захтев за издавање Гаранције за озбиљност понуде и

добро извршење посла по основу учешћа у својству понуђача у
поступцима јавне набавке електричне енергије објављеним од стране
квалификованих купаца;
-

-

да плати Банци накнаду за издавање Гаранције, према обрачуну добијеном од
Банке у року од 10 дана од дана обрачуна провизије, у складу са
процентуалним износом провизије у усвојеној понуди број _____ од ________
године, а која износи ______ % од износа Гаранције, с тим да се накнада
обрачунава и наплаћује квартално рачунајући од датума издавања Гаранције;
да извести Банку о евентуалној немогућности извршења обавезе према
Кориснику Гаранције у вези са основним правним послом по основу кога је
издата Гаранција, најкасније 5 (пет) дана пре доспећа обавезе у складу са
основним правним послом;

Уговорне стране су сагласне да, уколико Банка добије протест по Гаранцији, а
Налогодавац не обезбеди средства за плаћање по протесту Гаранције и Банка
изврши плаћање по издатој Гаранцији, тако плаћени износ постаје краткорочни
кредит Банке према Налогодавцу који доспева за наплату одмах, на који се
обрачунава камата по стопи и на начин утврђен Одлуком о каматним стопама које
Банка примењује на динарске пласмане у свом пословању која буде у важности у
периоду за који се камата обрачунава, увећана за евентуалне порезе по позитивним
прописима, без обавезе уговорних страна да закључују посебан Анекс овог Уговора,
а која не може бити виша од _____% законске затезне камате.
Камата из претходног става по доспелом главном дугу се обрачунава и плаћа
месечно на дугован износ, од дана доцње до дана коначне отплате доспелог главног
дуга. Налогодавац се обавезује да доспели дуг врати Банци заједно са припадајућом
каматом и евентуалним порезом према позитивним прописима.
ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЧЛАН 6.
Налогодавац се обавезује да пре издавања Гаранција, приликом потписивања
Уговора, положи Банци инструменте за уредно извршење обавеза по овом Уговору,
и то:
5 (пет) потписаних
коришћење;

и оверених, бланко, соло меница, са Овлашћењем за

Банка је овлашћена, на основу овог Уговора, да активира један или све достављене
инструменте обезбеђења наплате потраживања, ради намирења свог потраживања
из овог Уговора и то на начин који јој обезбеђује наплату потраживања.
Налогодавац је у обавези да преузме Менице и Менична овлашћења достављене
као инструменте обезбеђења по овом Уговору у року од 3 (три) месеца од дана
ликвидације партије.
Уколико, у року из претходног става овог члана, наведени инструменти обезбеђења
не буду преузети од стране Налогодавца или искоришћени за други - нови пласман,
Налогодавац је изричито сагласан да Банка може исте поништити на начин прописан
релевантним општим актима Банке.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ИНСТРУМЕНАТА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЧЛАН 7.
Налогодавац изричито и безусловно овлашћује Банку да инструменте обезбеђења
уредног извршења обавеза из члана 6. став 1. овог Уговора, може попунити на износ
доспелих а неотплаћених потраживања Банке која могу настати по основу овог
Уговора, према књиговодственом стању Банке и дати на наплату.
Уколико дође до реализације инструмената за обезбеђење наплате потраживања, а
потраживање Банке не буде намирено у целости, Налогодавац је обавезан да одмах
достави нове, а уколико исте не достави, Банка има право да изврши наплату
гарантованог износа у целости.

ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА
ЧЛАН 8.
Налогодавац се обавезује да благовремено обавести Банку о статусној промени
(спајање и подела), промени облика или оснивању другог правног субјекта од своје
имовине, те промени власничке структуре, пословног имена, седишта, лица
овлашћеног за заступање, промени лица овлашћених за располагање средствима са
текућих рачуна, промени печата или каквој другој промени од значаја за правни
промет, као и да, у случају наступања наведених промена у року од 8 (осам) дана од
дана наступања промена, достави Банци додатне инструменте обезбеђења које
Банка буде тражила у циљу обезбеђења својих потраживања по основу овог
Уговора, које обавезе за Налогодавца постоје и у случају да законским/подзаконским
прописима буду уведени нови инструменти обезбеђења наплате потраживања.
Уколико код Налогодавца за време трајања овог Уговора, дође до статусне промене
или промене облика, новонастали правни субјекат, као правни следбеник
Налогодавца, неограничено је солидарно одговоран за обавезе Налогодавца
преузете овим Уговором и има сва права која Налогодавцу припадају на основу овог
Уговора.
Налогодавац је сагласан да, у случају да за време трајања овог Уговора, од његове
имовине буде основан нови правни субјекат, исти буде солидарно одговоран за
обавезе Налогодавца из овог Уговора, у смислу института приступања дугу из члана
452. Закона о облигационим односима.
Уколико Налогодавац не поступи у складу са одредбама овог члана, све обавезе
Налогодавца по овом Уговору сматрају се доспелим.
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ДОДАТНЕ ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА
ЧЛАН 9.
Налогодавац се обавезује:
1. да на захтев Банке доставља финансијске извештаје који се сачињавају на начин
и у роковима прописаним позитивним прописима, а по потреби и другу
документацију у роковима прописаним позитивним прописима и у роковима које
одреди Банка.
2. да омогући Банци контролу економско-финансијског пословања, контролу
пословних књига, евиденције и других докумената.
ПОКРИЋЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА
ЧЛАН 10.
Налогодавац је изричито и безусловно сагласан да, у случају да за време трајања
овог Уговора дође до:
-

инсолвентности Налогодавца, у смислу неспособности за плаћање, како је
уређено Законом о стечајном поступку,
статусних промена Налогодавца, услед којих би Банка дошла у знатно
неповољнији положај,
непоштовања обавеза Налогодавца из члана 8. овог Уговора,
непоштовања других обавеза Налогодавца из овог Уговора,

на захтев Банке, обезбеди покриће у висини износа издатих Гаранција на рачуну
наменски ороченог депозита на име покрића по предметним Гаранцијама и
обезбеђења наплате потраживања Банке по основу овог Уговора са свим
евентуално закљученим припадајућим Анексима, чиме се између Банке и
Налогодавца заснива уговорни однос по питању наменски ороченог депозита, у
смислу одредби Закона о платном промету, без потребе да уговорне стране
закључују посебан Анекс овог Уговора и Уговор о депозиту.
Уколико Налогодавац не поступи на начин из става 1. овог члана, Налогодавац је
изричито и безусловно сагласан да Банка има право да активира инструменте
обезбеђења из члана 6. став 1. овог Уговора, на име покрића по издатим
Гаранцијама као обезбеђења наплате потраживања Банке по основу овог Уговора са
свим евентуално закљученим припадајућим Анексима.
Уговорне стране су сагласне да ће средства, обезбеђена на начин из претходног
става, бити бескаматно орочена код Банке, све до истека рока важности предметних
Гаранција.
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Уговорне стране су сагласне да је Банка овлашћена, да без даље сагласности и
одобрења Налогодавца, орочена средства са рачуна наменски ороченог депозита
користи за наплату својих доспелих потраживања, која могу настати по основу овог
Уговора и евентуално закључених припадајућих Анекса.
Налогодавац је сагласан и овим Уговором овлашћује Банку да, уколико дође до
протеста Гаранције, Банка изврши плаћање по Гаранцији задужењем рачуна
наменски ороченог депозита.
Уговорне стране су сагласне да се све измене услова коришћења Гаранција,
аутоматски примењују и на наменски орочени депозит.
Банка има дискреционо право да захтева, а Налогодавац обавезу да обезбеди, да за
сваку Гаранцију чији рок трајања премаши три године од датума издавања,
Налогодавац обезбеди гарантни депозит као обезбеђење по овом Уговору, у висини
износа наведене гаранције, које ће служити као додатно средство обезбеђења Банке
до истека рока важења наведене гаранције.
У случају да Налогодавац, у року од 20 дана од дана пријема писаног захтева Банке,
не обезбеди захтевани гарантни депозит за сваку појединачно издату Гаранцију чији
рок трајања премаши три године од датума издавања, а у висини износа сваке такве
издате Гаранције, Банка има право да искористи сва средства обезбеђења како би
обезбедила износ потребан као покриће Банци за све издате Гаранције по овом
Уговору чији рок трајања премаши три године од датума издавања.
РАСПОЛАГАЊЕ ПОДАЦИМА
ЧЛАН 11.
Налогодавац је изричито сагласан да Банка може пријавити Народној банци Србије
податке о потраживању по овом Уговору, ради укључивања истих у кредитни
информациони систем НБС – сагласно Одлуци о начину вођења регистра података о
бонитету правних лица, давању података и мишљења о бонитету и Упутству о
подацима које банке и друге финансијске организације достављају НБС ради
укључивања тих података у кредитни информациони систем НБС.
Налогодавац је изричито сагласан у складу са чланом 47. став 3. Закона о Банкама,
да Банка има право да податке из овог Уговора, податке о Налогодавцу и његовим
повезаним лицима, документацију која чини кредитни досије уз овај Уговор, као и
друге податке који се сматрају банкарском тајном, проследи у Центалну базу
података Банке, члановима својих органа, својим акционарима, запосленима у
Банци, спољном ревизору Банке, другим лицима који због природе посла који
обављају морају имати приступ таквим подацима, као и трећим лицима са којима
Банка има закључен Уговор који регулише поступање са поверљивим подацима.
Налогодавац је изричито сагласан да Банка има право да податке о Налогодавцу
који се односе на адресу, бројеве телефона, факс и телефакс уређаја, е-маил
адресе и остале податке за успостављање контакта, а које је Налогодавац
презентовао Банци приликом потписивања овог Уговора, користи ради достављања
Налогодавцу обавештења о својим активностима, производима и услугама, у виду
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летака, проспеката, електронских порука, као и свих других средстава пословне
комуникације и пословне презентације.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУГИХ ВРЕДНОСТИ
ЧЛАН 12.
Налогодавац се обавезује да у обављању својих делатности, изградњи, извођењу
радова, раду постројења и обављању других активности, обезбеди рационално
коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине
у оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену прописа, односно
планирање и предузимање мера којима се спречава угрожавање животне средине, у
складу са важећим Законом о заштити животне средине и свим сагласностима,
дозволама, техничким и другим стандардима и нормативима из области животне
средине.
Такође, Налогодавац се обавезује да у обављању своје делатности поштује важеће
Законе о заштити на раду, заштити културне баштине, заштити деце и заштити од
принудног рада, што укључује и поштовање међународних конвенција које су правно
обавезујуће у земљи.
ПРИМЕНА ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ
ЧЛАН 13.
За све што овим Уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о
банкама, Закона о облигационим односима, те одредбе других прописа који
регулишу издавање гаранције .
Пропуст или закашњење Банке у коришћењу било ког права по овом Уговору или
било ком другом акту којим су регулисани инструменти обезбеђења предвиђени
овим Уговором, неће се тумачити као одрицање Банке од тог права.
Ако било која одредба овог Уговора или другог акта постане незаконита, неважећа,
ништавна или неспроводива, законитост, правна валидност и спроводивост осталих
одредаба неће бити доведена у питање.

НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
ЧЛАН 14.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, који проистекну из и
поводом овог Уговора, решавају мирним путем, а у супротном спорове ће решавати
Привредни суд у Београду.
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СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ И ИЗМЕНЕ УГОВОРА
ЧЛАН 15.
Уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране овлашћених лица обе
уговорне стране, ступа на снагу даном достављања инструмената обезбеђења
испуњења уговорних обавеза из члана 4. став 1. и члана 6. став 1. Уговора и
закључује се на период од годину дана од дана ступања на снагу .
Све измене овог Уговора морају бити сачињене искључиво у писаној форми и
потписане од стране обе уговорне стране, изузев оних за које је основним Уговором
предвиђено да наступају без обавезе сачињавања Анекса овог Уговора.

БРОЈ ПРИМЕРАКА УГОВОРА
ЧЛАН 16.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) за Банку, а
3 (три) за Налогодавца.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ

ПОСЛОВНА БАНКА
___________________________
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НАЛОГОДАВАЦ
_____________________________
Дејан Васић, дипл. инж.ел..
Директор „ЕПС Снабдевање“ д.о.о.

Страна 31 од 34

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ број
9/13
ПОЈЕДИНАЧНИ
ИЗНОСИ

ВРСТА ТРОШКОВА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

УКУПАН ИЗНОС:

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан. 88. став 2. ЗЈН).
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Место и датум:

_______________________
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Понуђач
М.П.

______________________
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13. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд је Планом пословања за 2013. годину предвидело
трошкове банкарских услуга за обезбеђење банкарских гаранција за озбиљност
понуде и добро извршење посла. На основу Закона о енергетици, од 01.01.2014.
године сви квалификовани купци дужни су да на тржишту електричне енергије
уговоре набавку исте. Правна лица – квалификовани купци на које се примењује
Закон о јавним набавкама, дужни су да електричну енергију набаве у поступку јавне
набавке за који је Законом о буџетском систему предвиђено да од понуђача
захтевају банкарску гаранциују за озбиљност понуде и добро извршење посла.
.
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14. САДРЖАЈ ПОНУДЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Место и датум:
_______________________
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Понуђач
М.П.

______________________
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