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Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”,
br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: ZJN), čl. 2. Pravilnika o obaveznim
elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu
dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS”, br. 86/15), Odluke o
pokretanju postupka javne nabavke JNOP 01/19 del.broj 01-26/18-5 i Rešenja o
obrazovanju komisije za javnu nabavku JNOP 01/19 del. broj 01-26/19-1/1
pripremljena je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
u otvorenom postupku za javnu nabavku
Prirodni gas, za potrebe Opšte bolnice Pančevo

JNOP 01/19
Konkursna dokumentacija sadrži:

Poglavlje

Naziv poglavlja

Strana

Opšti podaci o javnoj nabavci
Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet,
količina i opis dobara, radova ili usluga, način
sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta,
rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara,
eventualne dodatne usluge i sl.

3.
4.

5.

IV
V

Tehnička dokumentacija i planovi
Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i
76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih
uslova
Kriterijumi za dodelu ugovora

VI

Obrasci koji čine sastavni deo ponude

10.

VII

Model ugovora

19.

VIII

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

36.

I

II
III

6.
9.

NAPOMENA:
Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu Konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu
postupite po istoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite
Naručiocu.
Zaiteresovana lica dužna su da prate Portal javnih nabavki i internet stranicu Naručioca kako bi
blagovremeno bili obavešteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije, jer
je Naručilac u skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.
124/12, 14/15 i 68/15) dužan da sve izmene i dopune Konkursne dokumentacije objavi na Portalu
javnih nabavki i na internet stranici Naručioca.
U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će, dodatne informacije ili
pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet
stranici.
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I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke JNOP 01/19 je nabavka dobara - Prirodni gas
ORN: 09123000 – Prirodni gas

2. Partije
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
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II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE),
KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA,
NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA
GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI
ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I
SL.

Količina prirodnog gasa iskazana u mesečnim potrebama:
Mart............................................................100.000,00 m3
April..............................................................70.000,00 m3
Maj...............................................................50.000,00 m3
Jun...............................................................30.000,00 m3
Jul................................................................30.000,00 m3
Avgust..........................................................30.000,00 m3
Septembar....................................................30.000,00 m3
Oktobar.........................................................90.000,00 m3
Novembar...................................................150.000,00 m3
Decembar...................................................150.000,00 m3

M.P

__________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
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III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI
Minimalna tehnička specifikacija
Elementi za obračun isporučenog i utrošenog prirodnog gasa su:
-

Energent
Kapacitet
Mesto isporuke

Energent – se odnosi na zapreminu isporučenog prirodnog gasa u (m3), koja se
svodi na standardno stanje. Očitano stanje se koriguje na osnovu: temperatuere,
pritiska i kvaliteta, tj. donje toplotne vrednosti gasa.
Kapacitet – se odnosi na maksimalnu dnevnu potrošnju u prethodnoj godini (MDP) i
izražava se u (m3/dan/godina).
Mesto isporuke - odnosi se na naknadu po mestu isporuke i izražava se u (MI).
Ponuđač vrši isporuku prirodnog gasa u skladu sa Uredbom o uslovima za isporuku
prirodno gasa („Sl. Glasnik RS“, br. 47/2006, 3/2010, 48/2010).
POPUNJAVANJE OBRAZACA:
Ponuđač mora da ispuni tehničke uslove za zahtevana dobra koja su
navedena u konkursnoj dokumentaciji, u delu Uputstvo ponuđačima kako da sačine
ponudu, kao i u datim obrascima. Pored osnovnih uslova, mora da ispuni i tehničku
specifikaciju za zahtevana dobra, koja se nalazi u Specifikaciji (tj. u prilogu V Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni).
Svaka stavka na Obrascima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije
mora biti popunjena, sa pečatom i potpisom od strane ovlašćenog lica, i jedino kao
takav, kompletno popunjen, obrazac će biti odgovarajući i ponuda će biti dalje
razmatrana.
Sve ponude čije su tehničke karakteristike jednake ovim ili bolje od njih,
smatraće se prihvatljivim. U suprotnom, ponude neće biti uzete u obzir i odbiće se
kao neprihvatljive.

M.P

__________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđa
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IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I
76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH
USLOVA
OBAVEZNI USLOVI
U postupku predmetne javne nabavke ponuđač mora da dokaže da ispunjava
obavezne uslove za učešće, definisane čl. 75. ZJN, a ispunjenost obaveznih
uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, dokazuje na način
definisan u sledećoj tabeli i to:
R.br

1.

OBAVEZNI USLOVI

NAČIN DOKAZIVANJA

Da je registrovan kod nadležnog
organa, odnosno upisan u odgovarajući
registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);

1. Pravna lica: Izvod iz registra Agencije za
privredne registre, odnosno izvod iz registra
nadležnog privrednog suda;
Preduzetnici: Izvod iz registra Agencije za privredne
registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra

2.

Da on i njegov zakonski zastupnik nije
osuđivan za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe, da
nije osuđivan za krivična dela protiv
privrede, krivična dela protiv životne
sredine, krivično delo primanja ili
davanja mita, krivično delo prevare (čl.
75. st. 1. tač. 2) ZJN);

3.

Da je izmirio dospele poreze, doprinose
i druge javne dažbine u skladu sa
propisima Republike Srbije ili strane
države kada ima sedište na njenoj
teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);

4.

Da je poštovao obaveze koje proizlaze
iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti
životne sredine, kao i da nema zabranu
obavljanja delatnosti koja je na snazi u
vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2.
ZJN).

2. Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije,
odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području
se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno
sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog
lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano
za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv
životne sredine, krivično delo primanja ili davanja
mita, krivično delo prevare. Napomena: Ukoliko
uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz
kaznene evidencije za krivična dela koja su u
nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda,
potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti I
UVERENJE VIŠEG SUDA na čijem području je
sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište
predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojom
se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična
dela protiv privrede i krivično delo primanja mita; 2)
Иzvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za
organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu,
kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za
neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3)
Иzvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje
nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se
potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije
osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili
davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih
dela organizovanog kriminala (zahtev se može
podneti prema mestu rođenja ili prema mestu
prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač
ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi
dokaz za svakog od njih.
Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene
evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske
uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan
za neko od krivičnih dela kao član organizovane
kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela
protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,
krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo
prevare (zahtev se može podneti prema mestu
rođenja ili prema mestu prebivališta).
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Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre
otvaranja ponuda.
3. Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da
je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje
nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio
obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili
potvrdu nadležnog organa da se ponuđač nalazi u
postupku privatizacije.
Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre
otvaranja ponuda.
4. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude
dostavi izjavu na sopstvenom memorandumu,
datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je
poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih
propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima
rada, zaštiti životne sredine, garantuje da je imalac
prava intelektualne svojine kao i da nema zabranu
obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme
podnošenja ponude

5.

Da ima važeću dozvolu nadležnog
organa za obavljanje delatnosti koja je
predmet javne nabavke (čl. 75. st. 1.
tač. 5) ZJN)
AGENCIJE ZA ENERGETIKU RS;

5. Ponuđač dostavlja licencu za vršenje
energetske delatnosti „Snabdevanje prirodnim
gasom“, Agencije za energetiku RS, koju
ponuđač dostavlja u vidu neoverene kopije.
Dozvola mora biti važeća..
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UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA
Ispunjenost obaveznog uslova za učešće u postupku predmetne javne
nabavke iz čl. 75. st. 1. tač 5) ZJN, navedenog pod rednim brojem 5. u
tabelarnom prikazu obaveznih uslova, ponuđač dokazuje dostavljanjem
DOZVOLA MINISTARSTVA ENERGETIKE, koja mora biti važeća, u vidu
neoverene kopije.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan
da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1.
tač. 1) do 4) Zakona, a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, za deo
nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog
člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav
1. tač. 1) do 4), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da
dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela
nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.
Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj
promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja
nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom
važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama,
a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od
ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku
ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih
ili pojedinih dokaza.
Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za
privredne registre ne dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. st.
1. tač. 1) do 4) ZJN, shodno čl. 78. ZJN.
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet
stranicama nadležnih organa, i to:
 Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne
registre ne moraju da dostave izvod iz registra, jer je javno dostupan na
internet stranici Agencije za privredne registre - www.apr.gov.rs)
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet
stranicama nadležnih organa i da navede koji su to dokazi.
Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač
dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa
zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač
može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i
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materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom,
javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su
dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od
strane nadležnih organa te države

V KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA
1. Kriterijum za dodelu ugovora
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena
cena“.
2. Elementi kriterijuma, odnosno način, na osnovu kojih će naručilac izvršiti
dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom
ponuđenom cenom
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće
izabrana ponuda onog ponuđača koja je pre prispela na adresu naručioca.
Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije
moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji
bude izvučen putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su
podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti
obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu.
Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što
će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će
sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču
čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne
prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.
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VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

1) Obrazac ponude (Obrazac 1);
2) Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni (Obrazac 2);
3) Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);
4) Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);
5) Obrazac izjave o poštovanju propisa (Obrazac 5);
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(OBRAZAC 1)
OBRAZAC PONUDE
Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku otvoreni
postupak – Prirodni gas, JNOP 01/19
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:
Adresa ponuđača:
Matični broj ponuđača:
Poreski identifikacioni broj ponuđača
(PIB):
Ime osobe za kontakt:
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):
Telefon:

Telefaks:
Broj računa ponuđača i naziv banke:

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču,
ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima
zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača
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3) PODACI O PODIZVOĐAČU

1)

Naziv podizvođača:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke
koji će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:

2)

Naziv podizvođača:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke
koji će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:

Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose
ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih
u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da
se popuni i dostavi za svakog podizvođača.
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4) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

1)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:

2)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:

3)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:

Napomena:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji
podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi
od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u
dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je
učesnik u zajedničkoj ponudi.
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5) OPIS PREDMETA NABAVKE – JNOP 01/19 – Prirodni gas
Naziv ponuđača:................................................................................................................
Sedište i adresa ponuđača: ...............................................................................................
Matični broj: .......................................................................................................................
PIB: ................................................................................................................................
Šifra delatnosti: .................................................................................................................
- PRIRODNI GAS JNOP 01/19
CENA PO M3 BEZ PDV-A
PDV
CENA PO M3 SA PDV-OM
NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA:
_________________________________________
ROK VAŽENJA PONUDE:
____________________________________________
__________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
U ________________________________
Dana:_______________

M.P.
_____________________
Navesti čitko ime i prezime

Cena prirodnog gasa ugovaraju se u USD za 1000 Sm3, ponuda se dostavlja u RSD po
zvaničnom srednjem kursu NBS na dan dostavljanja ponude.

Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su
tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku
ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom
overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog
ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.
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(OBRAZAC 2)
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE
POPUNI
A)
Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

Cena za prirodni gas
po m3
B)
Kapacitet transport i distibucija
Cena pristup transportnom i
distributivnom sistemu
Ukupna vrednost ponude bez
PDV-a
Ukupna vrednost ponude sa
PDV-om
Cena pristupa i korišćenja transportnog i distributivnog sistema i cena
za tarifni element „kapacitet“ (m3/dan/godina) su regulisane i odobrene od
strane Agencije za energetiku Republike Srbije i primenjuje se važeća na dan
fakturisanja.
Cena prirodnog gasa ugovaraju se u USD za 1000 Sm3, ponuda se dostavlja
u RSD po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan dostavljanja ponude.
Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:
Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:
 ponuđač popunjava tabelu A tako što unosi gasa cenu bez i sa pdv-om po m3;
 u tabeli B ponuđač upisuje troškove koji ulaze u u ukupnu cenu, ako ih ima;

____________________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuđača
U ________________________________
Dana:_______________

M.P.
_____________________
Navesti čitko ime i prezime

Napomene:
Obrazac srtukture cene ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da
su tačni podaci koji su u obrascu navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu,
grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac potpisuju i pečatom overavaju svi
ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe
koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac.
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(OBRAZAC 3)
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa članom 88. stav 1. ZJN, ponuđač ____________________ [navesti
naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude,
kako sledi u tabeli:
VRSTA TROŠKA

IZNOS TROŠKA U RSD

UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA
PONUDE
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od
naručioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca,
naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su
izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja
sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u
svojoj ponudi.
Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača
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(OBRAZAC 4)
OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa članom 26. ZJN, ________________________________________,
(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u
postupku javne nabavke – Prirodni gas, JNOP 01/19, podneo nezavisno, bez
dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj
ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu
konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču,
odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne
nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo
konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu ZJN kojim se uređuje zaštita
konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve
godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82.
stav 1. tačka 2) ZJN.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
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(OBRAZAC 5)

OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ
ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU O POŠTOVANJU PROPISA
Ponuđač _____________________________________ u postupku javne
nabavke dobra, JNOP 01/19 – Prirodni gas poštovao je obaveze koje proizlaze iz
važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne
sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja
ponude za predmetnu javnu nabavku.

Datum:

M.P.

Potpis ponuđača

NAPOMENA:
Izjavu o poštovanju propisa moraju da potpišu i overe pečatom svi ponuđači.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, ova izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
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VII MODEL UGOVORA
1. OPŠTA BOLNICA PANČEVO, ul. Miloša Trebinjca 11, Pančevo
(u daljem tekstu ovog ugovora: Naručilac) koju zastupa direktor dr Slobodan Ovuka
Matični broj:
08913897
PIB broj:
106481503
Tekući račun:
840-809661-25 koji se vodi kod Uprave za Trezor
i (u daljem tekstu ovog ugovora: Dobavljač)
2. ___________________________________, koga zastupa _________________
Šifra delatnosti:
Matični broj:
PIB broj:
Tekući račun:
Tel/fax:
zaključili su dana ________________________

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI DOBRA
JNOP 01/19 – PRIRODNI GAS
BROJ:
I

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја природног гаса под условима и на начин утврђен Законом о
енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 145/14, у даљем тексту: Закон), Уредбом о условима за
испоруку природног гаса (''Сл. гласник РС'', бр. 47/06, 3/10, 48/10, у даљем тексту: Уредба),
Правилима о раду транспортног система оператора транспортног система и Правилима о раду
дистрибутивног система оператора дистрибутивног система чији се системи користе за
снабдевање гасом (у даљем тексту: Правила), Правилима о промени снабдевача (''Сл. гласник
РС'', бр. 65/15 и 10/17) и другим прописима, као и актима Снабдевача.
II

ПОЈМОВИ
Члан 2.
Поједини изрази који се користе у Уговору имају следеће значење:
1) гасна година - период од 1. јула једне године у 8:00 часова по средњoевропском времену
до 1. јула у 8:00 часова по средњoевропском времену следеће године;
2) гасна недеља - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по
средњoевропском времену првог дана календарске недеље и завршава се у 8:00 часова
пре подне по средњoевропском времену првог дана следеће календарске недеље;
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3) гасни дан - временски период од 24 часа који почиње у 8:00 часова пре подне по
средњoевропском времену било ког дана и завршава се у 8:00 часова пре подне по
средњoевропском времену следећег дана; приликом преласка са "зимског времена" на
"летње време" и обрнуто, дан ће чинити 23 или 25 сати, у зависности од случаја;
4) гасни месец - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском
времену првог дана календарског месеца и завршава се у 8:00 часова пре подне по
средњoевропском времену првог дана следећег календарског месеца;
5) густина - однос масе и запремине гаса (Kg/m³) при температури од 15 °C и притиску од
1.01325 bar;
6) дистрибуција природног гаса - преношење природног гаса преко дистрибутивног система
ради испоруке природног гаса крајњим купцима, односно другом дистрибутивном систему, а
не обухвата снабдевање природним гасом;
7) доња топлотна вредност (Hd) - количина топлоте која настаје потпуним сагоревањем
једног кубног метра сувог гаса на константном притиску (1,01325 bar, Tn = 288,15 K), при
чему су продукти сагоревања охлађени до температуре изнад тачке рошења водене паре,
па се водена пара из продуката сагоревања не кондензује; температура од 15°C је
референтна температура за одређивање топлотне вредности; доња топлотна вредност је
дефинисана важећим стандардом SRPS EN ISO 6976 и изражава се у КЈ/m³;
8) календарска година - период од 1. јануара једне године у 8:00 часова по
средњoевропском времену до 1. јануара у 8:00 часова по средњoевропском времену
следеће године;
9) крајњи купац - правно или физичко лице или предузетник који купује природни гас за своје
потребе;
10) молски проценат - проценат количине супстанце која садржи толико молекула колико има
атома у 12 грама угљениковог изотопа C12;
11) оператор дистрибутивног система природног гаса или ОДС - енергетски субјект који
обавља делатност дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним системом за
природни гас и одговоран је за рад, одржавање и развој дистрибутивног система на
одређеном подручју, његово повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне
способности система да испуни потребе за дистрибуцијом природног гаса на економски
оправдан начин;
12) оператор система или ОС - оператор транспортног система природног гаса, оператор
дистрибутивног система природног гаса и оператор складишта природног гаса;
13) оператор складишта природног гаса или ОСС - енергетски субјект који обавља делатност
складиштења и управљања складиштем природног гаса и одговоран је за рад, одржавање и
развој складишта природног гаса;
14) оператор транспортног система природног гаса или ОТС - енергетски субјект који
обавља делатност транспорта природног гаса и управљања транспортним системом за
природни гас и одговоран је за рад, одржавање и развој транспортног система на
одређеном подручју, његово повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне
способности система да испуни потребе за транспортом природног гаса на економски
оправдан начин;
15) потпуно снабдевање - продаја природног гаса код које количина природног гаса за
обрачунски период није утврђена уговором о продаји, већ крајњи купац има право да одреди
количину, на основу остварене потрошње на месту примопредаје;
16) природни гас или гас - означава угљоводонике или смешу угљоводоника и других гасова
(највећим делом метана) који је на температури од 15 °C и на апсолутном притиску од
1.01325 bar претежно у гасовитом стању;
17) радни дан - временски период који почиње у 8:00 часова пре подне по средњoевропском
времену било ког дана осим суботе, недеље или државног празника и завршава се у 8:00
часова пре подне по средњoевропском времену следећег дана;
18) релативна густина природног гаса - однос густине природног гаса и густине ваздуха при
једнаким условима температуре и притиска, односно при температури од 15°C и притиску
од 1.01325 bar;
19) сведени кубни метар (Sm³) - означава протеклу запремину природног гаса која се
изражава у запреминској јединици Sm³, доње топлотне вредности од 33.338,35 kJ/m³, при
температури сагоревања од 15°C и температури мерења запремине од 15°C и притиску од
1.01325 bar (1 Sm³ = 33,33835 MJ);
20) снабдевање природним гасом - продаја природног гаса купцима за њихове потребе или
ради препродаје;
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21) стандардни кубни метар (m³) - означава количину природног гаса израженог на
стандардним условима, при температури од 15°C и притиску од 1.01325 bar, према SRPS
EN ISO 14532;
22) транспорт природног гаса - преношење природног гаса транспортним системом до
крајњих купаца или другог транспортног система, дистрибутивних система или складишта
природног гаса, а не обухвата снабдевање;
23) Wobbe индекс доњи - означава доњу топлотну вредност подељену квадратним кореном
релативне густине.
III

КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА

Члан 3.
Уговореном испоруком гаса сматра се максимална часовна потрошња у складу са издатим
Решењем о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса (у даљем тексту: Решење) и
Прилогом 3, који чинe саставни део овог уговора, односно остварена потрошња Kупца на месту
примопредаје.
Купац је упознат да уговарање испорука гаса, као и уговарање капацитета за транспорт и
дистрибуцију гаса према Прилогу 3, Снабдевачу стварају трошак који Снабдевач не може да
надокнади уколико дође до раскида уговора од стране Купца.
IV

НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 4.
Снабдевач гасоводом испоручује гас Купцу на паритету место испоруке (МИ) Купца које је
наведено у Решењу и представља мерни уређај.
Члан 5.
Снабдевач испоручује, а Купац преузима гас одмах после проласка гаса кроз један или више
мерних уређаја на месту испоруке, након чега сви ризици и одговорност прелазе на Купца.
Члан 6.
Снабдевач је дужан да почне са испоруком гаса Купцу у року од 15 (петнаест) дана од дана
закључења Уговора, под условом да Купац испуњава обавезе утврђене Уговором, Законом и
Уредбом.
V

КВАЛИТЕТ

Члан 7.
Гас који се испоручује мора да испуни услове у погледу притиска, састава, топлотне вредности,
Wobbe индекса и других својстава природног гаса утврђених прописима и Правилима ОС на чијем
се систему налази уговорено место испоруке.
Гас који се испоручује Купцу мора да буде такав да доњи Wobbe-ов индекс буде у границама од
42-46 MJ/m³.
Својства гаса морају бити у складу са следећим вредностима:

Хемијски састав

метан C1

мин. 90 молска процента

етан C2

макс. 4 молска процента

пропан C3, бутан C4... макс. 2 молска процента
азот+угљен-диоксид

макс. 5 молска процента

водоник-сулфид

макс. 5 mg/m³

Садржај сумпора сумпор из меркаптана макс. 5,6 mg/m³
сумпор укупно

макс. 20 mg/m³

Тачка росе воде

- 5°C (на 40 bar g)

Доња топлотна вредност

33.500 + / - 1.000 kJ/m³

Гас који је се испоручује Купцу не сме да садржи чврсте нечистоће, смолу или супстанце које
производе смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли, вода и слично.
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Снабдевач је дужан да за сваки обрачунски период поседује извештај о квалитету гаса издат
од стране акредитоване лабораторије и да предметни извештај достави Купцу након
достављеног захтева.
Снабдевач је дужан да у рачуну за испоручени гас, поред количине на стандардним
условима, наведе и доњу топлотну вредност испорученог гаса утврђену за обрачунски период.
МЕРЕЊЕ И ОБРАЧУН

VI

Члан 8.
Количина испорученог гаса се утврђује мерењем протекле запремине, састава, квалитета,
температуре гаса и атмосферског притиска на уговореном месту испоруке, а доња топлотна
вредност се утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања.
Количина испорученог гаса изражава се у Sm3.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се утврђивање испоручених количина гаса врши на месту
испоруке најмање једном у току обрачунског периода који не може бити дужи од 31
(тридесетједан) дан, као и при промени цене гаса или при евентуалној промени услова
испоруке у складу са Уговором, Законом и прописима донетим на основу Закона.
Члан 10.
Очитавање испоручених количина гаса врши се на мерном уређају у складу са Правилима.
Члан 11.
У случају када мерни уређај није мерио количине гаса, или је регистровање било непотпуно, као
и у другим случајевима утврђеним Уредбом, невалидни мерни подаци се коригују на основу
процене количина у складу са Правилима.
Члан 12.
У случају потребе, Снабдевач може за одређени временски период извршити привремени
обрачун и фактурисати потрошњу гаса на основу количина из Прилога 3 без очитавања
потрошње гаса, при чему се код првог наредног очитавања врши корекција према стварно
утрошеним количинама.
Члан 13.
Купац и Снабдевач имају право да захтевају ванредну контролу исправности мерног уређаја
у складу са Правилима, уколико посумњају у његову исправност, при чему трошкове ванредне
контроле сноси уговорна страна за коју се ванредном контролом установи да није била у праву.
Након извршеног испитивања мерног уређаја евентуална корекција обрачуна утрошених
количина гаса врши се у складу са Правилима.
ЦЕНЕ

VII

Члан 14.
Цена гаса утврђује се у USD/1.000Sm3 за МИ у складу са Прилогом 3 Уговора за сваки
квартал календарске године у току уговореног периода испоруке гаса.
Цена гаса представља збир променљивог дела цене и фиксног дела – додате вредности.
Цена гаса за I квартал 2019. године износи 351,71 USD/1.000Sm3.
Фиксни део цене износи 81,80 USD/1.000Sm3 (без ПДВ).
Променљиви део цене за I квартал 2019. године износи 269,91 USD/1.000Sm3 .
Променљиви део цене утврђује се квартално и заокружује на два децимална места, по
формули:
ЈЦ = Po (0,35
ЈЦ
Pо
А

Ао

)

Обрачунска јединица ценe у USD за 1.000 m3, при Hd= 33.338,35 кЈ/m3, која се
утврђује 01. јануара, 01. априла, 01. јула и 01. октобра;
Основна цена од 194,32 USD/1.000Sm3 на дан 01.10.2015.
Средња аритметичка вредност месечних цена мазута са садржајем сумпора од 1%
у USD по метричкој тони, за 9 месеци који непосредно претходе датуму обрачуна
(цене мазута са садржајем сумпора од 1% објављују се у “Platt,s Oilgram Price
Report”, у делу “Europen Monthly Averages”, “Cargoes FOB Med Basis Italy” и
представљају средњу аритметичку вредност између најнижих и највиших котација);
Основна вредност цена мазута са садржајем супмпора од 1% сумпора, које се
објављују у “Platt,s Oligram Price Report”, у делу “European Monthly Averages”,
“Cargoes FOB Med Basis Italy” за референтни период (јануар 2015 – септембар

Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za JNOP 01/19 22/40

2015. године, и представља средњу аритметичку вредност између најнижих и
највиших котација)
Ао = 291,422 USD за метричку тону на дан 01.10.2015.
B
Средња аритметичка вредност месечних цена мазута са садржајем сумпора од
3,5% у USD по метричкој тони, за 9 месеци који непосредно претходе датуму
обрачуна (цена мазута са садржајем сумпора од 3,5% објављује се у “Platt,s
Oilgram Price Report”, у делу “European Monthly Averages”, “Cargoes FOB Med Basis
Italy” и представља средњу аритметичку вредност између најнижих и највиших
котација);
Bо
Основна вредност цена мазута са садржајем сумпора од 3,5% које се објављују у
“Platt,s Oilgram Price Report”, у делу “European Monthly Averages”, “Cargoes FOB Med
Basis Italy” за референтни период (јануар 2015 – септембар 2015. године и
представља средњу аритметичку вредност између најнижих и највиших котација);
Во = 279,603 USD за метричку тону на дан 01.10.2015.
G
Средња аритметичка вредност месечних цена дизела (0,1) у USD по метричкој
тони, за 9 месеци који непосредно претходе датуму обрачуна (цене дизела (0,1)
објављује се у часопису “Platt,s Oilgram Price Report”, у делу “European Monthly
Averages”, “Cargoes FOB Med Basis Italy” и представља средњу аритметичку
вредност између најнижих и највиших котација);
Gо
Основна вредност цена дизела (0,1) које се објављују у “Platt,s Oilgram Price
Report”, у делу “European Monthly Averages”, “Cargoes FOB Med Basis Italy” за
референтни период (јануар 2015 – септембар 2015. године и представља средњу
аритметичку вредност између најниже и највише котације);
Gо = 507,577 USD за метричку тону на дан 01.10.2015.
У цену гаса није урачунат ПДВ и трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију
гаса, који се обрачунавају у складу са важећим ценовником Оператора система по регулисаним
ценама (Регулисане цене ОС: http://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=22.05&tp=TarifeG ).
У случају испуњења уговорних услова, Купац по основу __________________ остварује
право на попуст од __ % на цену гаса, која не укључује трошкове приступа систему за
транспорт и дистрибуцију гаса на које се не обрачунава попуст.
Члан 15.
За испоруку гаса користе се системи за транспорт и дистрибуцију гаса.
Цене приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса у Републици Србији су регулисане,
одобрене од стране надлежног органа и исказане по тарифама:
1.1. ''енергент" (дин/Sm3), и
1.2. "капацитет" (дин/Sm3/дан/година)
Тарифа за "енергент" се примењује на продату количину гаса утврђену мерењем на месту
испоруке у обрачунском периоду.
Тарифа за "капацитет" се примењује на максималну дневну потрошњу гаса на месту
испоруке у претходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и
категорије.
Максимална дневна потрошња гаса у претходној години где не постоји могућност дневног
очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на месту
испоруке.
У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу
података о максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из Прилога 3. На исти начин
утврђује се максимална дневна потрошња гаса и за Купца који у претходној години није имао
потрошњу гаса.
Годишња равномерност потрошње гаса се утврђује на основу података о потрошњи гаса на
месту испоруке и представља количник збира остварене потрошње гаса у јануару, фебруару и
децембру претходне календарске године и укупне потрошње гаса остварене у тој години на том
месту испоруке (у даљем тексту: коефицијент равномерности Кр).
Подаци о годишњој равномерности потрошње за ново место испоруке, као и за место испоруке
које током претходне календарске године није остварило потрошњу гаса, утврђују се према
уговореним количинама гаса за место испоруке.
Подаци о годишњој равномерности потрошње за постојеће место испоруке које је активирано у
току претходне календарске године и које није имало потрошњу гаса у току 12 узастопних месеци,
утврђују се према уговореним количинама гаса за место испоруке.
"Ванвршна потрошња", у коју се разврставају места испоруке код којих је коефицијент
равномерности Кр мањи или једнак 0,20 (Кр ≤0,20), а количник максималне дневне потрошње у
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сваком од наведена три месеца - јануар, фебруар и децембар и максималне дневне потрошње
гаса, остварених у години на основу које се разврстава за место испоруке, је мањи или једнак 0,6
(≤0,6);
"Равномерна потрошња, у коју се разврставају:
- места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или једнак 0,33 (Кр ≤0,33)
и
- места испоруке код којих је коефицијент равномерности Кр мањи или једнак 0,20 (Кр ≤0,20),
а количник максималне дневне потрошње у било ком од наведена три месеца - јануар,
фебруар и децембар и максималне дневне потрошње природног гаса, остварених у години
на основу које се разврстава место испоруке, је већи од 0,6 (Кр>0,6);
"Неравномерна потрошња", у коју се разврставају места испоруке код којих је коефицијент
равномерности Кр већи од 0,33 (Кр>0,33).
Максимална дневна потрошња за место испоруке са аутоматским бележењем испоручених
дневних количина гаса на мерном уређају, утврђује се на основу остварених дневних потрошњи из
претходне календарске године.
За место испоруке код којег не постоји могућност аутоматског бележења испоручених дневних
количина природног гаса на мерном уређају, максимална дневна потрошња се израчунава тако што
се највећи количник испоручених месечних количина у претходној календарској години и броја дана
у том месецу, помножи са одговарајућим коефицијентом месечне неравномерности Км.
Вредности коефицијента месечне неравномерности Км су:
1) Км1=1,35 за место испоруке из групе "Неравномерна потрошња";
2) Км2=1,20 за место испоруке из групе "Равномерна потрошња" и "Ванвршна потрошња".
Максимална дневна потрошња за ново место испоруке, као и за место испоруке које током
претходне календарске године није имало потрошњу гаса, утврђује се према уговореној
максималној дневној потрошњи гаса.
Максимална дневна потрошња за постојеће место испоруке које је активирано у току претходне
календарске године и које није имало потрошњу гаса у току 12 (дванаест) узастопних месеци,
утврђује се према уговореној максималној дневној потрошњи гаса.
Трошкови коришћења услуге ОТС се обрачунавају у складу са важећим тарифама за:
- ''енергент - домаћа потрошња";
- "капацитет – улазни из транспортног система / годишњи / непрекидни";
- "капацитет – домаћа потрошња / годишњи / непрекидни".
Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских
периода.
Купцу коме је обустављена испорука гаса у складу са Законом и Уредбом, тарифа
"капацитет" се обрачунава за све време трајања обуставе, осим у случају када је на његов
писмени захтев обустављена испорука која може трајати најмање једну, а највише две године.
Члан 16.
Снабдевач се обавезује да о промени услова продаје обавести Купца у разумном року пре
примене измењених услова продаје, изузев у случају давања Купцу повољнијих услова продаје,
при чему се обавештењем сматра и објављивање информације преко средстава јавног
информисања.
VIII

ФАКТУРИСАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 17.
Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном у току обрачунског периода који не
може бити дужи од 31 (тридесетједан) дан, при чему је датум промета датум очитавања
количине испорученог гаса на уговореном месту испоруке у складу са прописима, однoсно
датум ванредног очитавања при евентуалној промени услова испоруке.
Снабдевач је обавезан да фактурише испоручени гас у року од 10 (десет) дана од датума
промета, а за износе уговорене у USD у динарима по званичном средњем курсу Народне банке
Србије на дан промета.
Купац је обавезан да издати рачун плати у року од 15 (петнаест) дана од датума промета.
Уколико уговорени датум доспећа пада на нерадни дан, а нерадним даном се поред недеље
и државних празника сматрати и субота, исти се преноси на први наредни радни дан.
Све евентуалне рекламације рачуна, Купац је дужан да достави Снабдевачу писаним путем
у року од 8 (осам) дана од датума пријема рачуна, у противном сматра се да је рачун прихваћен
од стране Купца у целости.
IX

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПЛАЋАЊА
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Члан 18.
За обезбеђење плаћања обавеза насталих испоруком гаса и реализацијом одредби Уговора
у уговореном року доспећа, Купац је дужан да достави Снабдевачу инструменте обезбеђења
плаћања у складу са Прилогом 2 Уговора.
Купац је дужан да инструменте обезбеђења плаћања достави пре почетка испоруке гаса.
Купац је дужан да достави нове инструменте обезбеђења плаћања у случају да претходно
достављени буду релизовани, када се промени овлашћено лице за потписивање, односно када
настану друге околности због којих се претходно достављени инструменти обезбеђења
плаћања не могу реализовати, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана настанка нових
околности.
Члан 19.
Купац можe уместо инструмената обезбеђења плаћања, да изврши уплату аванса у висини
коју предрачуном утврђује Снабдевач, у складу са количинама из Прилога 3.
На примљени аванс не обрачунава се камата, а аванс се затвара рачуном за испоручен гас
по цени на дан промета.
НЕИСПУЊАВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗА
Члан 20.
У случају да једна од уговорних страна не испуњава уговорне обавезе и тиме проузрокује
штету другој уговорној страни, дужна је да штету надокнади.
Члан 21.
Уколико дође до раскида уговора од стране Купца, за неиспуњавање уговорне обавезе у
целости, у вези члана 3. став 2. овог уговора, Снабдевач ће наплатити Купцу новчану накнаду
на име пружене услуге уговарања испоруке гаса и капацитета за транспорт и дистрибуцију гаса
према Прилогу 3, који Снабдевачу стварају трошкове набавке и недостајуће приходе
снабдевања, тј. трошкове и припадајућу маржу, а које Снабдевач не може да надокнади уколико
дође до раскида уговора од стране Купца.
Новчана накнада из става 1. овог члана се обрачунава за непреузете количине на бази
уговореног максималног капацитета у складу са Прилогом 3, по цени од 115,34 USD/1.000Sm3
без ПДВ.
У случају раскида уговора, Купац је обавезан да уговорену новчану накнаду на име пружене
услуге уговарањa испоруке гаса и капацитета за транспорт и дистрибуцију гаса плати у року од
15 (петнаест) дана од дана издавања обрачуна, које Снабдевач издаје у року од 10 (десет) дана
од датума нстанка писаног раскидног захтева.
Износи уговорени у USD обрачунавају се у динарима по званичном средњем курсу Народне
банке Србије на дан промета.
Уколико уговорени датум доспећа новчане накнаде на име пружене услуге пада на нерадни
дан, а нерадним даном се поред недеље и државних празника сматра и субота, исти се
преноси на први наредни радни дан.
X

Члан 22.
Уколико Купац не измирује своје уговорне обавезе, Снабдевач има право да обустави даљу
испоруку гаса под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим у
складу са Законом.
Обуставом испоруке из става 1. овог члана, не престаје Уговор, а у периоду обуставе
испоруке, Купац има обавезе које се односе на приступ систему у зависности од уговорених
услова испоруке гаса.
У случају обуставе испоруке гаса сходно ставу 1. овог члана, објекат Купца ће бити искључен
са система под условима утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на
основу Закона.
Трошкове искључења и евентуалног поновног укључења сноси Купац и дужан је да их плати
у складу са издатим задужењем Снабдевача.
Члан 23.
У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Купац је дужан да поред главнице плати
Снабдевачу и камату у висини законске затезне камате у складу са достављеним обрачуном
Снабдевача у року од 8 (осам) дана од дана испостављања истог.
Плаћање се урачунава према реду доспевања рачуна на наплату. Уколико Купац поред
главнице дугује и трошкове и камате, прво се отплаћују трошкови, затим камате и најзад
главница.
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Камата се обрачунава на износ дуга од датума доспећа рачуна на наплату до дана исплате, и
то по стопи утврђеној законом.
XI

ПОРЕМЕЋАЈИ У ИСПОРУЦИ

Члан 24.
У случају краткотрајних поремећаја у снабдевању гасом услед хаварија, непредвиђених
околности на гасоводном систему и других околности које за последицу имају смањење
испоруке, у циљу очувања сигурности гасоводног система примењиваће се мере ограничења
прописане Уредбом и Законом.
XII

ВИША СИЛА

Члан 25.
Сматраће се да је наступило дејство више силе, уколико дође до пожара, поплаве,
земљотреса, експлозије или оштећења гасоводног система у Републици Србији, као и услед
аката надлежних државних органа.
Сматраће се да је наступило дејство више силе и кад дође до прекида транспорта увозног
гаса, као и у случају дејства више силе на гасним објектима и инсталацијама Купца.
Наступање више силе не утиче на обавезу плаћања Купца за испоручени гас.
УСЛОВИ И НАЧИН ОБУСТАВЕ ИСПОРУКЕ
Члан 26.
Снабдевач има право да Купцу обустави испоруку гаса у случајевима и под условима
утврђеним Уговором, Законом, Уредбом и прописима донетим на основу Закона.
Купцу се може обуставити испорука гаса и на његов писмени захтев, под условима утврђеним
Законом и Уредбом.
XIII

XIV

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 27.
Измене и допуне овог уговора закључују се искључиво у писаној форми:
1) на основу измене законских и подзаконских прописа или услова Снабдевача,
2) на основу измена и допуна уговора са снабдевачима Снабдевача, ОТС, ОДС или ОСС.
Уколико дође до промена услова коришћења транспортних или дистрибутивних система који
се користе за испоруку гаса до места примопредаје Купцу, продајна цена се мења по
аутоматизму у складу са одобреним регулисаним ценама и наведена промена цене се неће
сматрати изменом или допуном Уговора.
XV

ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА

Члан 28.
Уговор се закључује на одређено време, а важи за испоруке гаса у периоду 01.03.2019 –
31.12.2019. године, с тим да се може и пре раскинути писаном изјавом сваке уговорне стране,
под условима и на начин прописан законом, важећим прописима и овим Уговором.
Уговор престаје да важи истеком уговореног рока из претходног става, осим уколико
уговорне стране пре истека уговореног рока сагласном вољом у писаном облику, продуже
његово важење.
Отказним роком сматра се период, који је потребан да уговорне стране испуне своје
уговорне обавезе према Прилогу 3, а уколико је наплаћенa новчанa накнадa на име пружене
услуге из члана 21. овог уговора, отказни рок је 60 (шездесет) дана од датума настанка
писменог раскидног захтева.
Страна која раскида Уговор је дужна да претходно испуни своје доспеле новчане уговорне
обавезе или се у супротном Уговор неће сматрати раскинутим.
Уговорне стране сагласно констатују да је Снабдевач пре закључења овог уговора обавестио
Купца о могућностима промене снабдевача у складу са Законом.
Промена снабдевача врши се у поступку, под условима и у роковима утврђеним Правилима о
промени снабдевача.
XVI

ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА

Члан 29.
Уговорна страна код које је дошло до статусне промене, дужна је да о томе одмах писмено
обавести другу уговорну страну уз доставу релевантних доказа.
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Уколико због промене прописа, oдлука надлежних органа или активности једне или обе
уговорне стране, дође до промене правног статуса, обавезе настале из овог уговора аутоматски
прелазе на правне следбенике.
Преношење права врши се у року од 5 (пет) дана када правни следбеник обавести другу
уговорну страну да замењује правног предходника у Уговору и о томе пружи потребне доказе.
Члан 30.
Уговорна страна која буде иницирала пренос права и обавеза обавестиће другу уговорну
страну о томе благовремено, уз истовремено достављање података и докумената који се
односе на пренос права и обавеза и који доказују да ће преузималац права и обавеза бити
способан да у потпуности извршава обавезе које преузима на основу Уговора.
Члан 31.
Уколико код једне од уговорних страна дође до промене у правном статусу која ограничава
или спречава ту уговорну страну у испуњавању обавеза утврђених овим уговором или
ограничава или спречава преузимање одговорности, та уговорна страна дужна је да без
одлагања писмено обавести другу уговорну страну и да на њен захтев уговори правног
следбеника.
XVII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32
Уговорне стране су сагласне да ће сва евентуално спорна питања решавати договором, а у
супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 33.
Снабдевач и Купац се обавезују да чувају као пословну тајну комерцијалне, техничке,
финансијске и друге податке који су им доступни у реализацији овог уговора.
Члан 34.
За све односе између уговорних страна који проистекну из примене Уговора, а нису Уговором
посебно регулисани, непосредно ће се применити одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима, као и прописа из члана 1. овог уговора.
Члан 35.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну, протумачен и у знак сагласности потписан.
Саставни део Уговора чине следећи прилози:
- Прилог 1: Подаци са контакт и коресподенцију;
- Прилог 2: Инструменти обезбеђења плаћања;
- Прилог 3: Поруџбеница;
- Прилог 4: Пријава места испоруке.

КУПАЦ

_________________________

СНАБДЕВАЧ

_______________________________

_______________________________
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ПРИЛОГ 1

ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈУ

Снабдевач:
Адреса
Телефон:
Факс:
E-mail:
Контакт особа:

Купац:
Адреса:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Контакт особа:
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ПРИЛОГ 2
У складу са чланом 18. Купац је дужан да достави Снабдевачу инструмент обезбеђења
плаћања:
1. 6 (шест) соло меница;
2. 6 (шест) меничних овлашћења;
3. Картон депонованих потписа важећи приликом закључења уговора, одн. издавања меница,
оверен на дан закључења уговора, одн. издавања меница;
4. Потврда о извршеној регистрацији меница.
5. 2 (две) потврде о предаји меница

КУПАЦ

СНАБДЕВАЧ

_________________________

_______________________________

_______________________________

ПРИЛОГ 3
Поруџбеница бр. ___________ датум _____________
уз Уговор бр.

_____________
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Решење бр.

_____________ датум _____________

Назив Купца

Шифра Купца:

Назив / адреса МИ

Шифра МИ:
Категорија / Група МИ / *

Капацитет МИ

Sm3/дан/година *

Oператор(и) система _______________________________

Година

2019.

Месец

Количина Sm3

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО

(у складу са чланом 15. Уговора за 2019.)
КУПАЦ

СНАБДЕВАЧ

_________________________

_______________________________
ПРИЛОГ 3/1

Поруџбеница бр. ___________ датум _____________
уз Уговор бр.

_____________
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Решење бр.

_____________ датум _____________

Назив Купца

Шифра Купца:

Назив / адреса МИ

Шифра МИ:
Категорија / Група МИ / *

Капацитет МИ

Sm3/дан/година *

Oператор(и) система _______________________________

Година

2019.

Месец

Количина Sm3

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар

-

Новембар

-

Децембар
УКУПНО

* (у складу са чланом 15. Уговора за 2019.)
КУПАЦ
_________________________

СНАБДЕВАЧ
_______________________________

ПРИЈАВА МЕСТА ИСПОРУКЕ

ПРИЛОГ 4
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1

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ ________________________________________________________________
Шифра делатности _______________

2

НАМЕНА ПОТРОШЊЕ:
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прeрaду крви и цeнтри зa диjaлизу) и oбjeкти и пoстрo
3) другe здрaвствeнe устaнoвe у склaду сa плaнoм мрeжe здрaвствeних устaнoвa кojи сe дoнoси у склaду сa
зaкoнoм
4) oбjeкти вoдoвoдa и кaнaлизaциje
5) oбjeкти зa прoизвoдњу oснoвних прeхрaмбeних прoизвoдa (цeнтрaлнe пeкaрe, млeкaрe и кухињe)
6) jeдиницe и устaнoвe Министaрствa oдбрaнe и вojскe Србиje
7) устaнoвe сoциjaлнe зaштитe зa смeштaj кoрисникa (зaвoди, дoмoви, цeнтри, прихвaтни цeнтри и
прихвaтилиштa)
8) кaзнeнo
9) устaнoвe у oблaсти прeдшкoлскoг, oснoвнoг, срeдњeг и висoкoг oбрaзoвaњa, учeничкoг и студeнтскoг
стaндaрдa и спoртa
10) oбjeкти кoд кojих би испoрукa гaсa изaзвaлa трajну хaвaриjу прoизвoдних пoстрojeњa
11) дoмaћинствa
12) тoплaнe (дaљински систeм грejaњa)
13) купци кojи имajу oбjeктe зa прoизвoдњу хрaнe, oсим цeнтрaлних пeкaрa и кухињa
14) тeрмoeлeктрaнe
15) индустриjски пoтрoшaчи кojи прирoдни
16) индустриjски пoтрoшaчи кojи прирoдни гaс кoристe кao eнeргeнт
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МИНИМАЛНЕ ЧАСОВН
a) пoтрeбнe Qmin= _________ m3/h
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б) нису пoтрeбнe

4

ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ЗА ПРЕЛАЗ НА

Q

=

0

m

3/h

__________________ чaсoвa

5

МОГУЋНОСТ АЛТЕРНАТИ

В
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И

В

А

a) Мoгућнoст aлтeрнaтивнoг гoривa:

ДА

НЕ

б) Oбим aлтeрнaтивнoг гoривa: _________________________ % или ______________________ m3/h
ц) Врстa aлтeрн

a

т

и

в

н
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г

г
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р

и

в

a

:

_______________________

или

д) Кaпaцитeт склaдиштeнoг прoстoрa зa aлтeрнaтивнo гoривo:

6

_________________________

_________________________

МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА ЧАСОВНА ПОТРОШЊА (инстали

с

а

н

а

)
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Ш

И

Л

И

М

А

МОГУЋНОСТ ЗАМЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ДРУГИМ ЕНЕРГЕНТОМ ПО ТРОШИЛИМА
НАЗИВ ТРОШИЛА

Брoj кoтлoвских

Мин. и мax. (инстaлирaнa пoтрoшњa)

Обим замене
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jeдиницa

Qmin

Qmin

(кoм)
_________

(m3/h)
___________

(m3/h)
__________

_________

___________

__________

_________________

_________

___________

__________

_________________

Минимaлнo врeмe пoтрeбнo зa прeлaзaк нa други e

7

Qrem=
Qrem=

р

г

e

н

т

___________________ час
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ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
имe и прeзимe_____________________________________________________________________
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КУПАЦ

VIII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
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1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA
Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.
Ponuđač može, u delu koji se odnosi na tehničke karakteristike, kvalitet i tehničku
dokumentaciju, da dostavlja dokumenta i na engleskom jeziku osim ako u tehničkoj
specifikaciji nije izrričito navedeno drugačije.
U slučaju da naručilac u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude
koji je dostavljen na engleskom jeziku trebalo da bude preveden na srpski jezik,
ponuđač, nakon što naručilac to od njega zahteva, ima rok od 3 dana u kojem je
dužan da izvrši prevod tog dela ponude na srpski jezil i dostavi ga naručiocu.
U slučaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije, odnosno ponude, na
srpskom jeziku.
2. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji,
zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da
se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se
radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Opšta bolnica Pančevo, Miloša Trebinjca 11, sa
naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara – Prirodni gas, JNOP 01/19 - NE
OTVARATI”.
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca, u
prostorije odseka Javnih nabavki, do vremena navedenog u Pozivu za
podnošenje ponuda.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se
ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema
redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će
ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti
datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda,
odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi,
smatraće se neblagovremenom. Neblagovremenu ponudu naručilac će po
okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je
podneta neblagovremeno.
Ponuda mora da sadrži overen i potpisan:
 Obrazac ponude (Obrazac 1);
 Obrazac strukture ponuđene cene (Obrazac 2);
 Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);
 Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);
 Obrazac izjave o poštovanju propisa (Obrazac 5);
 Model ugovora;
 Minimalna tehnička specifikacija;
 Tehnička dokumentacija i planovi;
3. PARTIJE
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Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.
4. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju
ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta
naknadno dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: : Opšta bonica Pančevo,
26000 Pančevo, Miloša Trebinjca 11, sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku dobra – Prirodni gas JNOP 01/19 – „NE

OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Prirodni gas JNOP 01/19 – „NE
OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku dobra – Prirodni gas JNOP 01/19 – „NE
OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobra – Prirodni gas - JNOP 01/19 –
„NE OTVARATI”.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu
podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi
ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja
svoju ponudu.
6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u
zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više
zajedničkih ponuda.
U Obrascu ponude (Obrazac 1 u poglavlju VI), ponuđač navodi na koji način podnosi
ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili
podnosi ponudu sa podizvođačem.
7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude
(Obrazac 1 u poglavlju VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat
ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od
50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će
delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.
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Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji
podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o
javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su
navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se
dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 6. u poglavlju VI).
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne
nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod
podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.
8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti
sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na
izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) i 2)
ZJN i to podatke o:
 članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će
zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,
 opisu poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su
navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se
dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 5. u poglavlju VI).
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili
zajedničku ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka
javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju
zadrugari.
9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI
OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE
9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.
Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od datuma prometa.
Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.
Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.
9.2. Zahtev u pogledu roka važenja ponude
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži
od ponuđača produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati
ponudu.
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10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA
U PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa
uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne
nabavke, putni troškovi i sl.) s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena
bez poreza na dodatu vrednost.
U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke i isporuka na adresu naručioca.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu
sa članom 92. Zakona.
Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da
taj deo odvojeno iskaže u procentima.
11. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA
PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE
Podaci koji se tiču provera, objašnjenja, mišljenja i poređenja ponuda, kao i
preporuke u vezi sa dodelom ugovora neće se saopštavati ponuđačima ni licima koja
zvanično nisu uključena u postupak, dok se ne objavi ime izabranog ponuđača.
Ukoliko učesnik u postupku na bilo koji način pokuša da utiče na komisiju u toku
izbora najpovoljnije ponude, njegova ponuda biće automatski odbijena.
12. NAČIN PREUZIMANJA TEHNIČKE
ODNOSNO POJEDINIH NJENIH DELOVA

DOKUMENTACIJE

I

PLANOVA,

Ako tehničku dokumentaciju i planove, odnosno pojedine njene delove, zbog obima i
tehničkih razloga nije moguće objaviti, naručilac će u skladu sa čl. 9. st. 1. tač. 13)
Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih
nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, naručilac će, na zahtev
potencijalnog ponuđača, dostaviti traženu dokumentaciju pute e-mail-a, telefaksom ili
poštom.
13. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM
PONUDE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu Opšta bolnica
Pančevo, 26000 Pančevo, Miloša Trebinjca 11 ili na e-mail adresu nabavke
tenderi007@gmail.com , tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u
vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno
uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre
isteka roka za podnošenje ponude.
Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu
javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Radno vreme naručioca je od 07-15h od ponedeljka do petka. Svi zahtevi za
dodatnim informacijama ili pojašnjenjima, koji budu prispeli na e-mail adresu
naručioca, nakon navedenog radnog vremena, smatraće se da su stigli prvog,
narednog radnog dana.
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Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima upućuju se sa napomenom
„Zahtev
za
dodatnim
informacijama
ili
pojašnjenjima
konkursne
dokumentacije, JNOP 01/19”.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre
isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i
objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti
da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
telefonom nije dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom
20. ZJN i to:
- putem elektronske pošte ili pošte, kao i objavljivanjem od strane naručioca
na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici;
- ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca
ili ponuđača putem elektronske pošte, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da
od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga
strana dužna da to i učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno
dostavljanje.
14. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I
KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA
Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u
pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri
pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod
ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. ZJN).
Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti
kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će
ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da
omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.
Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka
uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.
U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.
Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu
ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
15. KORIŠĆENJE PATENATA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH
PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava
intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.
16. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA
SA DETALJNIM UPUTSTVOM O SADRŽINI POTPUNOG ZAHTEVA
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano
lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji
je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno
odredbama ZJN.
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Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja
Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu:
Republička komisija).
Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na
e-mail adresu tenderi007@gmail.com ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom.
Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke,
protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko ZJN nije drugačije određeno. O
podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku
javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu
javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana
prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za
podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati
blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre
isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je
podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne
nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre
isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava,
smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za
podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili
odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje
zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih
nabavki.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u
postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi
za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva
ga nije podneo pre isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od
strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje
naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja
prethodnog zahteva.
Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne
nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.
Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:
1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
2) naziv i adresu naručioca;
3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci
naručioca;
4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;
7) potpis podnosioca.
Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za
podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu
Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:
1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:
(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
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(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da
sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava
realizovan, kao i datum izvršenja naloga.
* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa
dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način
dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.
(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši – 120.000,00 dinara;
(4) broj računa: 840-30678845-06;
(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;
(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi
zahtev za zaštitu prava;
(7) svrha: ZZP; Opšta bolnica Pančevo; javna nabavka broj JNOP 01/19;
(8) korisnik: budžet Republike Srbije;
(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je
izvršena uplata takse;
(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili
2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke
ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse
navedene pod tačkom 1, ili
3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za
trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj
uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za
zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa
trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici
sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih
sredstava), ili
4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz
potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava
(banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu
sa ZJN i drugim propisom.
Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.
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