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AaryM: 31 .01 .2018.roA

nPEEMET: OAroBop Ha Irralba r]oreHLIljanHoM
JHN4B 01/18 - eneKrp14!Ha eHepruja.

noHyhaqy Ha KoHKypcHy AoKyMeHraq jy 3a

lloreHql,1]anHfi noHyha! je AaHa 3'1.01.2018. roA He enexrpoHcKoM nou.]roM ynyr o n raFbe x
cyrepficao Hapyvr,loL.ly Aa f1slreHfi KoHKypcHy AoKyr/eHraq,1jy. Hapyruraq Myje AaHa 31.01.2018.
roAl4He eneKTpoHcKorll nou.]ToM noTBpA o nprje[,4 vejna a y cKnaAy ca lnaHoM 20. 3JH.

nurarbe noHyha,ra: y KoHKypcHoj AoKyMeHraLlhj Ha crpaHaMa 4, 14, 25 (qnaH 3 [aoAena
yroBopa) nflLlre Aa je,,por{ l4c[opyKe oA 10.03.2018. roA He', a y enaHy 11 MoAena yroBopa Aa
,,yroBop cTyna Ha cHary AaHoN4 norn!1cr,1Bat1>a yroBopa".
Ogroaop Hapyer,rolla: npllxBaheHa le cyrecrlrja noreHL.l lanHor noHyba,ta r norpebHo je
npfllan KoM ,qocraBrbaba noHyAe 3aN]eH!,tTt4 6pap,y 27 oA 36 ca crpaHoM 27a oA 36 KoHKypcHe

AoKy[aeraqxje, Kojy AocraBrba[,lo y np nory, 9t4[i]e Hapflrnaq cnpaBrba rexH rlKy rpeu.tKy 143

KoHKypcHe AoKyMeHraqlaje.

nxrabe noHyt)ay; npoqeAypa npoNreHe cHa6AeBaLra Moxe Aa rpaje 21 AaH (y3 fipeAycnoB ,qa
Kynau tlMa r3M[peHa cBa AyroBalba ripeMa rpeHyrHo[,4 cHa6geeavy) fi Aa npoqeAypa 3aBtr'cv oA

A crp 6yq je, noHyilalr rj cHa6AeBa.r HeMa H!4KaKBor yr,1Llala Ha rpalabe npoqeAype ,4 noLrerxa
poKa xcnopyKe. CHa6AeBa,r He vroxe Aa rapaHryle ragaH Aaryr\,4 noeerKa poKa rcnopyKe na 6ta

CBd\aKO Focrorao oacKooaK 3[,]ehy AaTy[i]a roqeTha /Cropy(e Koj,4 je -aBeEeH y Ko-hypcHo.
Ao(ytveHTaq jtl 14 crBapHor norerKa cnopyKe.
Crora npeAaaxeMo Aa ce y MoAeny yroBopa AoAa caeAeha peeeH qa ,,y cny.rajy npo[aeHe
cHaoAeBaga yroBop cTyfla Ha cHary AaHor!4 3aBpLUeTKa 3aKoHcKe npoqeAype npoMeHe
cHa6AeBaqa" I Aa ce nep[oA cnopyKe 3MeHr y cKnaAy ca HaBeAeH r\4

OAroeop Hapyvr,rolla: KaKo je npeA[aer jaBHe na6aexe go6apa - efle(rp lHa eneprrja, a 6e:
Koje Hapyllanaq He 6fi 6uo y l4oryhHocr4 Aa Bpu.]rr ocHoBHy ,qenarHocr 360r Koje le ocBoBaH Te

6 Tr4[,4e yrpo3r4o 3ApaBrbe !1 6es6e4nocr craHoBH!4rurBa, Ro[,]1,1cflja je 3ay3ena craB Aa yroBop
rvopa cryn rh Ha cHary 10.03.2018.roA He.
yKon Ko Aobe Ao fpoNreHe cHaoAeBava npqMeffihe ce oApeA6e 3aroH o eneprerlrqn.
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Члан 9.

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

Члан 10.

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

Члан 11.

Овај уговор ступа на снагу 10.03.2018. године и важи до 10.03.2019. године.

Члан 12.

Овај  уговор  је  сачињен  у  4  (четири)  истоветна  примерка,  од  којих  свака  страна
задржава по 2 (два) примерка.

       КУПАЦ                                                                                              СНАБДЕВАЧ

    ___________                                                                               ______________     

Напомене:  Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел
уговора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.


