(Даље, навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити носилац посла ):
_______________________________________________________________________________

(Даље, навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача ):
_______________________________________________________________________________

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:

Члан 1.
Уговорне стране претходно констаутују да је Одлуком наручиоца бр. 404-10/2016-IX од
23.02.2016. године покренут поступак јавне набавке за набавку добара - Набавка електричне
енергије.
Уговорне стране даље констатују да је по позиву за подношење понуда и конкурсној
документацији за јавну набавку број 404-10/2016-IX који су објављени на интернет страници
Наручиоца и Порталу јавних набавки извршилац (у уговору ће се навести назив извршиоца) дао
најнижу понуђену цену.
Члан 2.
Предмет овог уговора је вршење добра - Набавка електричне енергије, а у свему према
техничкој спецификацији Наручиоца, осталим захтеваним условима и стандардима из конкурсне
документације и прихваћеној понуди извршиоца (у уговору ће Наручилац навести назив извршиоца)
која је заведена код Наручиоца ( у уговору ћеНаручилац навести број и датум понуде заведене код
Наручиоца)
Члан 3.
Укупна уговорена вредност за предметна добра према прихваћеној понуди Добављача износи
_________________

(у уговору ће се Наручилац навести укупну вредност без ПДВ-а), односно

________________ (у уговору ће се Наручилац навести укупну вредност са ПДВ-ом),
Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће се реализовати са
стварном потрошњом Наручиоца, односно да ће се реализација уговорене вредности у 2016. години
вршити до износа расположивих средстава.
Добављач је дужан да купцу фактурише потрошњу електричне енергије по јединичним
ценама из обрасца структуре цене (Образац 7).
Овако уговорена цена је ФИКСНА. и не може се мењати осим уколико дође до промене цена
електричне енергије, на коју је дата сагласност од стране Агенције за енергетику РС.
Члан 4.
Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи електричну енергију, а Наручилац да преузме
и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у свему у
складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне
енергије
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