Назив наручиоца: ОСНОВНА ШКОЛА ''МОША ПИЈАДЕ'' ЖАГУБИЦА
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО
СНАБДЕВАЊЕ
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу: Основна школа ''Моша Пијаде'' Жагубица. Адреса
наручиоца: Ул. 25. септембра бр.2, 12320 Жагубица.

2. Предмет набавке: добра – набавка електричне енергије за потпуно снабдевање.
3. Циљ поступка: Поступак набавке се спроводи ради закључења Уговора о
потпуном снабдевању.

4. Лице за контакт: Милостива Брндушић, контак тел. 012-7643-190
Е - mail адреса: oszagubica@gmail.com, контакт тел.:012-7643-190

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(закључење Уговора о потпуном снабдевању)
•

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене
потрошње купца на месту примопредаје током периода снабдевања.

•

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца
•
•
•
•
•

Врста продаје: стална и гарантована
Капацитет испоруке: према спецификацији у прилогу – на бази дијаграма
потрошње.
Период испоруке: од дана закључења уговора годину дана од 00:00h24:00h
Оквирна количина енергије 70.000 КWh JT/ДУТ
Место испоруке: Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.
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Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мерно место
Жагубица – зграда школе
Жагубица – зграда кухиње
Изварица
Рибаре
Осаница
Јошаница
Суви До
Милатовац
Вуковац

Ед. Број
2232600972751
2232600972832
2216900971967
2225800972341
2223300972269
2217400972001
2228300972409
2221800972134
2231400972641

3. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ
ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Понуђач мора доставити изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта, на стандардном обрасцу којом потврђује да:
1) не постоје основи за искључење;
2) испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта.

У изјави о

испуњености критеријума
понуђач наводи издаваоце доказа о
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и изјављује да ће
на захтев и без одлагања, моћи наручиоцу да достави те доказе.

У изјави о испуњености критеријума понуђач може д наведе податке о интернет
адреси базе података, све потребне идентификационе податке и изјаву о пристанку,
путем којих могу да се прибаве докази, односно изврши увид у доказе о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Привредни субјект може да користи изјаву о испуњености критеријума коју је већ
користио у неком претходном поступку јавне набавке, ако потврди да су у њој садржани
подаци и даље исправни.
4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе
уговора о продаји електричне енергије.
4.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У НАБАВКЕ
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
4.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У
ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из овог позива за достављање понуде или
обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у позиву за
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достављање понуде. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству.
Сваки документ (образац, изјава) из позива за достављање понуде који се доставља
Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери
печатом.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није
уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз
понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или
потписивање уговора.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног
отварања понуда.
4.3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту
где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из позива за подношење
понуде доставити, лично или поштом, на адресу:
Основна школа ''Моша Пијаде'' Жагубица,
Ул: 25. септембра бр.2. 12320 Жагубица
са назнаком:
„Понуда за набавку добара – електричне енергије
- НЕ ОТВАРАТИ“
4.4.ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је достављена Наручиоцу најкасније до
17.03.2021. године до 13:00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума
и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Благовремено достављене понуде биће јавно отворене у просторијама Наручиоца,
дана 17.03.2021. године са почетком у 13:30 часова.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да
пре почетка поступка јавног отварања доставе писмено овлашћење за учествовање у
овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и
потписом овлашћеног лица понуђача.
4.5. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуду треба поднети на обрасцима из овог позива за подношење понуде или
обрасцима који у потпуности и у свему одговарају датим обрасцима у позиву за
достављање понуде. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству.
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Сваки документ (образац, изјава) из позива за подношење понуде који се доставља
Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.
Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и изјаве о испуњености критеријума за
квалитативни избор привредног субјекта и сви тражени прилози и изјаве на начин
предвиђен следећим ставом ове тачке:
−
попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу,
−
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Понуда,
−
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Структура цене,
−
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Техничке спецификације.
4.6. ЦЕНА
У цену добра укључени су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови
наканаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови
услуге преноса и порез на додaту вредност.
Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Цена у понуди сa свим трошковима исказује се у динарима.
Уколико је цена у понуди исказана у еврима, а ради оцене понуда за прерачун у динаре
користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан
отварања понуда.
Цена изражена у еврима платива је у динарској противвредности по одговарајућем
средњем курсу НБС на дан фактурисања.
Од наведених елемената структуре цене, na понуђачима je избор шта ће приказати као
структуру цене у Обрасцу структуре цене. Структуру цене исказати номинално и
процентуално:номинално (табела I) и процентуално (табела II). Елементи структуре
цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у Обрасцу понуде.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
4.7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ВРСТА ПРОДАЈЕ И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Начин плаћања
Плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему оригиналног рачуна на архиви
Наручиоца, под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне
документације.
Наручилац ће сваку понуду у којој понуђач буде тражио аванс одбити као
неприхватљиву.
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Врста продаје
Стална и гарантована од 00:00h-24:00h према централно - европском времену (CET).
4.8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена
цена”.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и
најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не
може бити дужи од 45 дана.
4.9. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 30 дана од дана јавног отварања
понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
4.10. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора чини саставни део овог позива за подношење понуде.
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен
Уговор о продаји електричне енергије.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:

адреса: _____

____

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Шифра делатности:
5.- Бројеви телефона:
6.- Пословна банка:

бр.рачуна:

7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:
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пошт.бр.___

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача
код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац,
достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.
8.- Особа за контакт:

Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
____________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.
ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
-

пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
шифра делатности_______________________________
ПИБ___________________________________________
овлашћена особа (потписник понуде)_________________________________
( име, презиме и функција)
пословни рачун_______________________ код _____________________ банке
особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
( име, презиме и функција)
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На основу позива за подношење понуда за набавку електричне енергије
спремни смо да извршимо испоруку:

Тарифни
систем

Јед.мере

Планирана
потрошња kwh

Јединична цена
дин/ kwh

Укупна
цена без
ПДВ-а
дин

1

2

3

4

5

ЈТ/ДУТ
70000

Укупна
цена
са
ПДВ-а
дин
6

Kwh

+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије
( мрежарина ) + трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача
( накнада )+ ПДВ

•

Цена : обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са

Законом о енергетици ( без урачунатог ПДВ-а )
Комерцијални услови:
•
•
•

•
•

•

Период важења понуде _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана).
Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купца
У цену добра укључени су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови наканаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, трошкови услуге преноса и порез
на додaту вредност.
Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказати да цене у понуди покривају
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Цена сa трошковима балансирања исказује се у динарима или еврима. Ако је цена дата у
еврима, а ради оцене понуда, за прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи
девизни курс Народне банке Србије на дан отварања понуде.
Плаћање ће се вршити по достављеној и евидентираној фактури на архиви Наручиоца, под
условима утврђеним моделом уговора који је саставни део позива за подношење понуде.
Продавац ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца факсом доставити податке о
продатој количини електричне енергије за претходни месец (документ о усаглашавању), и
исти мора бити саставни део рачуна.
Купац је дужан да потписан и оверен документ о усаглашавању, путем факса врати
Продавцу.Уколико Купац у року од два дана не врати Продавцу оверен и потписан документ
о усаглашавању сматраће се да је сагласан са његовом садржином. У случају да уговорне
стране нису сагласне око количине продате, односно преузете енергије, као валидан
податак користиће се податак оператора преносног система, и дати документ биће саставни
део рачуна.
Продавац, на основу документа о усаглашавању, издаје Купцу рачун у два примерка.
Продавац рачун доставља преко поште. Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун
Продавца, по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број
рачуна који се плаћа. Купац ће сносити све банкарске трошкове своје и кореспондентне
банке, ако их има. Продавац ће сносити само банкарске трошкове своје банке. Сматраће се
да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ цене за преузету
електричну енергију.
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Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
____________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Категорија потрошње

Јединична цена без ПДВ-а

Јединична цена са ПДВ-ом

Широка потрошња 70 000 kw

Напомена : Понуђач треба да понуди јединичну цену за Високу тарифу и Ниску тарифу за
категорије широка потрошња и потрошња на ниском напону исказану са ПДВ-ом и без ПДВ-а,
која обухвата и остале трошкове увоза, царине, преноса и сл.ако постоје.
Трошкови који припадају оператору система и који су регулисани Одлукама на које сагласност
даје Агенција за енергетику РС и који се посебно обрачунавају су :
-Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије важећи у време подношења понуде
-Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије важећи у време подошења
понуде
-Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
____________________________
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.
ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на
месту примопредаје током периода снабдевања
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца
Врста продаје: стална и гарантована
Капацитет испоруке: према спецификацији у прилогу – на бази процењених месечних
дијаграма потрошње
Период испоруке: од дана потписивања уговора у трајању од годину дана од 00:00h24:00h
Количина енергије 70 000 кWh
Место испоруке: Основна школа ''Жагубица'' матична школа и истурена одељења.

Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.
____________________________
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МОДЕЛ УГОВОРА

О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен између:
1. Основна школа ''Моша Пијаде'' Жагубица, са седиштем у Жагубици, улица 25.
септембра бр.2, ПИБ 101378575, матични број 07140797 , број рачуна:840-975660-26
Управа за трезор, које заступа директор Сунчица Јовић ( у даљем тексту КУПАЦ)
и
2. ____________________________________________,
____________________________________,

улица

са

седиштем

у

_____________________________,

ПИБ _________________________ , матични број __________________________, број
рачуна:______________, назив банке: __________________________________, које
заступа директор _____________________________________________________ ( у
даљем тексту СНАБДЕВАЧ ).
Уговорне стране сагласно констатују:
- Да је Купац, доставио позив за подношење понуде за набавку електричне енергије,
- Да је Снабдевач доставио понуду бр. ______________од ____________2021. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из позива за подношења понуде;
.
Предмет уговора
Члан 1.
Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати
електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са
позивом за подношење понуде и понудом Снабдевача бр. __________ од __________2021.
године, у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
испоруку електричне енергије.
Количина и квалитет електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије према следећем:
• Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу
• Период испоруке: од дана потписивања уговора годину дана од 00:00 до 24:00
• Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца
• Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у категоријама потрошње на ниском напону и широке потрошње у складу са
постојећим ознакама.
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Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу
са Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду преносног
система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС''
бр. 3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима
испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским
прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Цена електричне енергије
Члан 3.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу утрошену електричну енергију у одговарајућој
категорији потрошње обрачунату по следећим јединичнм ценама у дин/ кWh без обрачунатог
ПДВ-а:
Категорија потрошње
широка потрошња – 70 000 kw

Јединична цена (дин/kwh) без ПДВ-а

Цена је фиксна за уговорени период испоруке.
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система
за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.
Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу
сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену
ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему
за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена
објављених у ''Службеном гласнику РС''.
Место испоруке
Члан 4.
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на ниском напону и широке потрошње. Снабдевач сноси све
ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке.
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 5.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна
места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни
месец.
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У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и
исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе
и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.
Снабдевач рачун доставља поштом.
Услови и начин плаћања преузете електричне енергије
Члан 6.
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене
за преузету електричну енергију.
Резервно снабдевање
Члан 7.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146.
Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).
Виша сила
Члан 8.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне
енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који
имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и
околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење
уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под
таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног
система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања
сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну
страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности
ради ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени
пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби
претходних ставова овог члана уговора.

Раскид уговора
Члан 9.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
Решавање спорова
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Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати
да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора решаваће
привредни суд у Крагујевцу.
Завршне одредбе
Члан 11.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет
овог уговора.
Период важења уговора
Члан 12.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере
печатом.
Уговор се закључује за период од дана потписивања уговора у трајању од годину дана.
Протеком времена на који је уговор закључен, овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац
обавестити Снабдевача.
Члан 13.
Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за
размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у шест оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну
страну.
КУПАЦ
ОШ ''МОША ПИЈАДЕ''
ЖАГУБИЦА

СНАБДЕВАЧ

_________________________
директор
Сунчица Јовић

_________________________
директор
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-

ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из__________________________ул._____________________________________
_______
бр.л.к._________________________издате
______________________________

од

овлашћује се да у име ________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
може да учествује у поступку набавке добара – електричне енергије а по техичкој
спецификацији која је саставни део позива за подношење понуде.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене набавке и у друге сврхе се не
може користити.

Датум: _______ 2021. године
ПОНУЂАЧ

______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
М. П.
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_____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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