Центар за културу „Влада Дивљан“
Митрополита Петра бр. 8,
Број: ЈНМВ 18/4
Датум: 18.01.2018. године

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације ЈНМВ - набавка добара:
електрична енергија, број ЈН 18/4

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена Конкурсне документације јавне набавке мале
вредности број 18/4 - набавка добара – електрична енергија.
Врши се измена Конкурсне документације : страна бр.16, страна бр.23 и страна бр.31
У прилогу се налази измењена Конкурсне документација у наведеном делу.
У складу са чланом 63. став 5.Закона о јавним набавкама, наручилац не продужава рок за
подношење понуда.
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке одштампају
измењену Конкурсну документацију.

КОМИСИЈА

- Страна 16 Конкурсне документације -

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: У складу са одредбама овог
поглавља конкурсне документације тј. Правилима о раду преносног система и изменама и
допунама правила о раду преносног система („Сл. гласник РС“, бр. 3/2012), Правилима о раду
дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл.
гласник РС“, бр. 63/2013).
Напомена!
Понуђач се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне
набавке, одмах по потписивању уговора о јавној набавци закључити:
а) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;
б) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
ПРОЈЕКТОВАНА ОКВИРНА ПОТРОШЊА (на годишњем нивоу):
kWh:

250.000,00

По кaтегоријама:
- за вишу тарифу: 140.000,00 kWh
- за нижу тарифу: 30.000,00 kWh
- за ЈТ
Укупно:

80.000,00 kWh
250.000,00 kWh

Број места мерења: 4013095472

Одобрена снага (kW):360,00
Напомена:У случају подношења заједничке
понуде, образац потписују и оверавају
заједно сви понуђачи из групе понуђача.

Место и датум:

_______________________________

Понуђач:

_______________________________

Печат и потпис:

_______________________________

- Страна 23 Конкурсне документације-

Образац бр.4
РЕДНИ
БРОЈ

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Образац структуре цене са упутством како да се попуни –
ЈЕДИНИЦА
ЈЕД. ЦЕНА
ТАРИФА
ОПИС
МЕРЕ
БЕЗ ПДВ-А
Испорука ел. енергије
- виша тарифа
- нижа тарифа
Испорука ел. енергије
ЈТ

ВТ

kWh

НТ

kWh

Једнотарифно
бројило

kWh

УКУПНА ПОТРОШЊА
Трошкови приступа за пренос електричне енергије (Према важећој (у периоду
обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне
енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике
Србије и која је објављена у „Сл. гласнику РС“)
Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије (Према
важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије на дистрибутивном подручју привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на
које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је
објављена у „Сл. гласнику РС“)
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије (Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче
електричне енергије)
Порез на додату вредност – 20% (Према Закону о порезу на додату вредност
“Сл.гласник РС" бр. 84/04 , 86/04 -исправка, 61/05 , 61/07 , 93/12 , 108/13)
Акциза - 7,5% (Према Закону о изменама и допунама Закона о акцизама
("Сл.гласник РС" бр. 55/2015)

- Страна 31 Конкурсне документацијереализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима Републике Србије
којима се уређују права и обавезе по основу производње и продаје електричне енергије.
Међусобна права и обавезе уговорних страна регулишу се према условима из Техничких
карактеристика и спецификације и Обрасца структуре цене бр. _______ из Конкурсне документације и
усвојене понуде Најповољнијег понуђача - Продаваца број __________ од __________ године.
ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац се обавезује да плати Најповољнијем понуђачу - Продавацу за 1 (један) kWh испоручене
електричне енергије износ од:
 у вишој тарифи
__________ динара за 1 (један) kWh
 у нижој тарифи
__________ динара за 1 (један) kWh

једнотарифно бројило
__________ динара за 1 (један) kWh
 УКУПНО
__________
Цене из става 1. овог члана су фиксне за уговорени период снабдевања.
Наручилац задржава прааво да у случају смањења цене електричне енергије на тржишту у односу на
уговорену цене, захтева од Продавца смањење цене, што ће бити предмет Измене уговора.
Најповољнији понуђач - Продавац се обавезује да ће стварно испоручену активну електричну енергију
обрачунавати са балансном одговорношћу у висини од 100% (сто процената).
Обрачун - фактурисање испоручене количине електричне енергије вршиће се по наведеним
јединичним ценама из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини електричне енергије, као и
са пратећим трошковима за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а под
условима утврђеним овим уговором а највише до износа процењене вредности набавке у износу од
2.333.333,33 динара без ПДВ-а.
Пратећи трошкови регулисани су Законом о енергетици (Службени гласник РС бр. 145/14) и
подзаконским актима који уређују ову област и обухватају трошкове приступа систему електричне енергије,
накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као и обрачунати ПДВ.
Најповољнији понуђач - Продавац пратеће трошкове мора посебно исказати у рачуну.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити сукцесивно за сваки месец, по пријему рачуна без
рекламације до 20-ог у текућем месецу за претходни месец за испоручену електричну енергију која садржи у
себи исказану цену активне електричне енергије, обрачунски период као и посебно исказане цене пратећих
трошкова, уплатом на текући рачун Најповољнијег понуђача - Продавца број ______________________, код
банке ___________________.
Најповољнији понуђач - Продавац достављаће рачуне Наручиоцу путем поште на адресу Наручиоца,
Центар за културу «Влада Дивљан», Митрополита Петра бр. 8, 11000 Београд.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Најповољнијем понуђачу - Продавацу уплати на
рачун укупан износ задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.

