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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Место и начин испоруке
Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње: средњи напон, ниски напон и широка
потрошња електричне енергије у објектима републичких органа у Београду, Ворову,
Тополи, Смедереву, Врњачкој Бањи, односно како је то одређено по партијама.
Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене
потрошње наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука мора
бити стална и гарантована на годишњем нивоу.
Понуђач сноси све ризике у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке.
2. Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу
са Правилима о раду тржиштима електричне енергије („Службени Гласник“ број
120/2012), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду
преносног система (Службени Гласник“ број 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног
система Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011,
80/2011-испр. 93/2012 и 124/2012), Уредбе о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 63/2013) и Уредбе о
начину и условима одређивања уједначених цена приступа дистрибутивном систему
("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/2013).
3. Гаранција
Понуђач је дужан да гарантију квалитетну, поуздану и сигурну испоруку
електричне енергије.
4. Рекламација
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара,
као и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у
року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да
у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора
преносног система.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 98/2013
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8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди
конкурсном документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у
одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
9. Валута
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
Цена обухвата: цену електричне енергије са балансном одговорношћу у
складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Вредност уговора обухватиће цену електричне енергије и све зависне
трошкове (трошак балансирања, трошкове услуге приступа и коришћење система за
дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених
произвођача и друге зависне трошкове).
10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање ће се извршити по пријему фактуре најраније до 20-ог у текућем
месецу за претходни месец на јединственом рачуну који ће обухватити утрошену
електричну енергију као и трошкове приступа и преноса електричне енергије, као и
накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и остале зависне
трошкове.
Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру јединственог рачуна фактурисати
наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина на местима примопредаје
наручиоца уз примену ценовника из Уредбе о начину и условима одређивања
уједначених цена приступа дистрибутивном систему (Службени гласнику РС“ бр. 113).
11. Средства финансијског обезбеђења
11.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за
озбиљност понуде у висини од:
Партија
Партија
Партија
Партија

1
2
3
4

-

2% од вредности понуде без ПДВ
2% од вредности понуде без ПДВ
2% од вредности понуде без ПДВ
2% од вредности понуде без ПДВ

Понуђач може доставити једну банкарску гаранцију за све партије.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико
понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју
понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје
рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу
понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 98/2013
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11.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранција за добро извршење посла, обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке
за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за
банку.
Понуђач може доставити једно писмо о намерама банке за све партије.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме имати
наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни
садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу
обавезу за банку, као гаранта.
11.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску
гаранцију за добро извршење посла која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека
рока важности уговора и то:
Партија
Партија
Партија
Партија

1
2
3
4

-

15.800.000,00 динара
30.000,00 динара
35.000,00 динара
185.000,00 динара

Банкарска гаранција се доставља за сваку партију посебно, јер
наручилац закључује уговор са понуђачем за сваку партију посебно.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора.
12. Реализација средства финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава уговорне обавезе.
13. Изјава понуђача
Понуђач је дужан да у понуди достави Изјаву на свом меморандуму
потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом којом се обавезује
уколико му буде додељен уговор у предметном поступку да ће у складу са чланом 141.
став 5. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011испр.93/2012 и 124/2012), закључити следеће уговоре:
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат
крајњег купца прикључен.
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје
крајњег купца.
14. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом испоруке добара које су предмет јавне
набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о
безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 98/2013
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ПАРТИЈА 1 - МЕСТО ИСПОРУКЕ БЕОГРАД
"Електродистрибуција - Београд"
Категорија
Средњи напон
Ниски напон

Укупно kWh
VT
NT
12500000
3500000
4500000
1500000

Категорија
Широка потрошња

Укупно kWh
16000000
6000000

Укупно kWh
5500000

Укупно kWh
5500000

Понуђач попуњава јединичне цене и укупну цену без пореза на додату вредност
Цена обухвата: цену електричне енергије са балансном одговорношђу у складу са
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Бр.

А. ОПИС

ЈМ

Тарифе

Процењена
количина

Јединична
цена

Укупнa цена А

1

2

3

4

5

6

7

kWh

виша

1.250.000

kWh

нижа

3.500.000

kWh

виша

4.500.000

kWh

нижа

1.500.000

1.
2.
3.
4.

Електрична енергија средњи напон
Електрична енергија средњи напон
Електрична енергија ниски напон
Електрична енергијаниски напон

(5х6)

Укупна цена А:
Бр.

Б. ОПИС

ЈМ

Процењена
количина

Јединична
цена

Укупнa цена Б

1

2

3

4

5

6

kWh

5.500.000

5.

Електрична енергија
– широка потрошња

(4х5)

Укупна цена за Партију 1:
(А+Б)
Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до _________ -ог у текућем месецу.
(уписати понуђени рок)

Плаћање ће се извршити по пријему фактуре најраније до 20-ог у текућем месецу за
претходни месец на јединственом рачуну који ће обухватити утрошену електричну
енергију као и трошкове приступа и преноса електричне енергије, као и накнаду за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и остале зависне трошкове.
Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру јединственог рачуна фактурисати наручиоцу
сваког месеца, на основу обрачунских величина на местима примопредаје наручиоцу
према важећем ценовнику објављеном у Службеном гласнику РС.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 98/2013
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ПАРТИЈА 2 - МЕСТО ИСПОРУКЕ ВОРОВО
"Електровојводина – Нови Сад"

Категорија

Укупно kWh

Укупно kWh

Широка потрошња

21000

21000

Цена обухвата: цену електричне енергије са балансном одговорношђу у складу са
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Понуђач попуњава јединичну цену и укупну цену без пореза на додату вредност
Бр.

О П И С

ЈМ

Процењена
количина

Јединична цена

Укупнa цена
(4х5)

1

2

3

4

5

6

kWh

21.000

1.

Електрична енергија
– широка потрошња

Укупна цена за Партију 2:

Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до _________ -ог у текућем месецу.
(уписати понуђени рок)

Плаћање ће се извршити по пријему фактуре најраније до 20-ог у текућем месецу за
претходни месец на јединственом рачуну који ће обухватити утрошену електричну
енергију као и трошкове приступа и преноса електричне енергије, као и накнаду за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и остале зависне трошкове.
Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру јединственог рачуна фактурисати наручиоцу
сваког месеца, на основу обрачунских величина на местима примопредаје наручиоцу
према важећем ценовнику објављеном у Службеном гласнику РС.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 98/2013

Страна 33 од 46

ПАРТИЈА 3 - МЕСТО ИСПОРУКЕ ТОПОЛА И ВРЊАЧКА БАЊА
"Електросрбија" - Краљево
Категорија

Укупно kWh
VT

Ниски напон
Категорија
Широка потрошња

Укупно kWh
29500

NT
17500

12000

Укупно kWh
4300

Укупно kWh
4300

Цена обухвата: цену електричне енергије са балансном одговорношђу у складу са
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Понуђач попуњава јединичне цене и укупну цену без пореза на додату вредност
Бр.
1

А. ОПИС

ЈМ

Тарифе

Процењена
количина

Јединична
цена

Укупнa цена А
(5х6)

2

3

4

5

6

7

kWh

виша

17.500

kWh

нижа

12.000

Електрична енергија
– ниски напон
Електрична енергија
– ниски напон

1
2.

Укупно А:
Бр.

Б. ОПИС

ЈМ

Процењена
количина

Јединична цена

Укупнa цена Б
(4х5)

1

2

3

4

5

6

3.

Електрична енергија –
широка потрошња

kWh

4.300

Укупна цена за Партију 3:
(А+Б)
Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до _________ -ог у текућем месецу.
(уписати понуђени рок)

Плаћање ће се извршити по пријему фактуре најраније до 20-ог у текућем месецу за
претходни месец на јединственом рачуну који ће обухватити утрошену електричну
енергију као и трошкове приступа и преноса електричне енергије, као и накнаду за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и остале зависне трошкове.
Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру јединственог рачуна фактурисати наручиоцу
сваког месеца, на основу обрачунских величина на местима примопредаје наручиоцу
према важећем ценовнику објављеном у Службеном гласнику РС.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 98/2013
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ПАРТИЈА 4 - МЕСТО ИСПОРУКЕ СМЕДЕРЕВО
"Центар" - Крагујевац
Категорија

Укупно kWh
VT
NT
43500
19500

Ниски напон
Категорија
Широка потрошња

Укупно kWh
63000

Укупно kWh
86000

Укупно kWh
86000

Цена обухвата: цену електричне енергије са балансном одговорношђу у складу са
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Понуђач попуњава јединичне цене и укупну цену без пореза на додату вредност
Бр.
1

А. ОПИС

ЈМ

Тарифе

Процењена
количина

Јединична
цена

Укупнa цена А
(5х6)

2

3

4

5

6

7

kWh

виша

43.500

kWh

нижа

19.500

Електрична енергија –
ниски напон
Електрична енергија –
ниски напон

1.
2.

Укупно А:

Бр.
1

3.

Б. ОПИС

ЈМ

Процењена
количина

Јединична цена

Укупнa цена Б
(4х5)

2

3

4

5

6

kWh

86.000

Електрична енергија
– широка потрошња

Укупна цена за Партију 4:
(А+Б)

Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до _________ -ог у текућем месецу.
(уписати понуђени рок)

Плаћање ће се извршити по пријему фактуре најраније до 20-ог у текућем месецу за
претходни месец на јединственом рачуну који ће обухватити утрошену електричну
енергију као и трошкове приступа и преноса електричне енергије, као и накнаду за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и остале зависне трошкове.
Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру јединственог рачуна фактурисати наручиоцу
сваког месеца, на основу обрачунских величина на местима примопредаје наручиоцу
према важећем ценовнику објављеном у Службеном гласнику РС.
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.
Предмет Уговора је испорука електричне енергије за потребе објеката
републичких органа и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде у зависности од тога за коју партију се закључује уговор)

Члан 2.
Вредност уговора износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а.
Цена је исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
Цена обухвата: цену електричне енергије са балансном одговорношћу у
складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
У вредност уговора урачуната је цена електричне енергије и сви зависни
трошкови (трошак балансирања, трошкове услуге приступа и коришћење система за
дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених
произвођача и друге зависне трошкове).
Члан 3.
Плаћање ће се извршити по пријему фактуре у року од (биће преузето из
понуде) за претходни месец на јединственом рачуну који ће обухватити утрошену
електричну енергију као и трошкове приступа и преноса електричне енергије, као и
накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и остале зависне
трошкове.
Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру јединственог рачуна фактурисати
наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина на местима примопредаје
наручиоца уз примену ценовника из Уредбе о начину и условима одређивања
уједначених цена приступа дистрибутивном систему (Службени гласнику РС“ бр. 113).
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.
Испоручилац је у тренутку закључења Уговора, као средство
финансијског обезбеђења предао Наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 10% од вредности Уговора, која траје најмање 30 дана дуже
од истека рока важности уговора.
Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора.
Члан 5.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
Испоручилац не извршaва преузете уговорне обавезе у роковима и на начин прописан
Уговором.
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 6.
Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње: средњи напон, ниски напон и широка
потрошња електричне енергије у објектима републичких органа у Београду, Ворову,
Тополи, Смедереву, Врњачкој Бањи, односно како је то одређено по партијама.
Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене
потрошње Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука је
стална и гарантована на годишњем нивоу.
Испоручилац сноси све ризике у вези са преносом и испоруком
електричне енергије до места испоруке.
Испоручилац је дужан да пре испоруке електричне енергије закључи:
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат
крајњег купца прикључен.
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје
крајњег купца.
Управа за заједничке послове републичких органа
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КВАЛИТЕТ ДОБАРА

Члан 7.
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу
са Правилима о раду тржиштима електричне енергије („Службени Гласник“ број
120/2012), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду
преносног система (Службени Гласник“ број 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног
система, Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011,
80/2011-испр.93/2012 и 124/2012), Уредбе о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 63/2013) и и Уредбе
о начину и условима одређивања уједначених цена приступа дистрибутивном систему
("Службени гласник Републике Србије", бр. 113/2013).
ГАРАНЦИЈА

Члан 8.
Испоручилац је дужан да гарантије квалитетну, поуздану и сигурну
испоруку електричне енергије.
РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара,
као и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у
року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе приговор Испоручиоцу. Испоручилац је
дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно
преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора
преносног система.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 10.
Испоручилац је дужан да приликом испоруке добара који су предмет
Уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о
безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 11.
Давалац услуге је дужан да приликом реализације Уговора, чува као
поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну
тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању
поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 12.
Испоручилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), без одлагања писмено обавести
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне
набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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Београд, Немањина 22-26; ОП 98/2013

Страна 41 од 46

ПАРТИЈА 1 - МЕСТО ИСПОРУКЕ БЕОГРАД
Бр.
1

1.
2.
3.
4.

О П И С

ЈМ

Тарифе

Процењена
количина

Јединична
цена без ПДВ

Јединична цена
са ПДВ

Укупнa цена без
ПДВ(5х6)

Укупнa цена са
ПДВ(5х7)

2

3

4

5

6

7

8

9

kWh

виша

1.250.000

kWh

нижа

3.500.000

kWh

виша

4.500.000

kWh

нижа

1.500.000

Електрична енергија средњи напон
Електрична енергија средњи напон
Електрична енергија
ниски напон
Електрична енергија
ниски напон
Бр.
1
5.

–
–

О П И С
2
Електрична енергија
широка потрошња

–

ЈМ

Процењена
количина

3

5

kWh

5.500.000

Јединична
цена без
ПДВ
6

Јединична
цена са ПДВ

Укупнa цена без
ПДВ(5х6)

Укупнa цена са
ПДВ(5х7)

7

8

9

Укупно Партија 1:
(1+2+3+4+5), без ПДВ-а
Укупно Партија 1:
(1+2+3+4+5), са ПДВ-ом
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПАРТИЈА 2 - МЕСТО ИСПОРУКЕ ВОРОВО

Бр.

О П И С

ЈМ

Процењена
количина

1

2

3

4

1.

Електрична енергија – широка
потрошња

kWh

21.000

Јединична цена
без ПДВ

Јединична цена са
ПДВ

Укупнa цена без
ПДВ
(4х5)

Укупнa цена са ПДВ
(4х6)

5

6

7

8

Укупно Партија 2, без ПДВ-а
Укупно Партија 2, са ПДВ-ом

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПАРТИЈА 3 - МЕСТО ИСПОРУКЕ ТОПОЛА И ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.

О П И С

ЈМ

Тарифе

1

2
Електрична енергија –
ниски напон
Електрична енергија –
ниски напон

3

4

Процењена
количина
5

kWh

виша

17.500

kWh

нижа

12.000

1
2.

Бр.

О П И С

ЈМ

Процењена
количина

1

2
Електрична енергија –
широка потрошња

3

4

kWh

4.300

3.

Јединична цена
без ПДВ
6

Јединична
цена без
ПДВ
5

Јединична цена
са ПДВ
7

Укупна цена без
ПДВ (5х6)
8

Јединична
цена са ПДВ

Укупна цена без
ПДВ (4х5)

6

7

Укупно Партија 3
(1+2+3), без ПДВ-а
Укупно Партија 3
(1+2+3), са ПДВ-ом
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Укупна цена са
ПДВ (5х7)
9

Укупна цена са
ПДВ (4х6)
8
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ПАРТИЈА 4 - МЕСТО ИСПОРУКЕ СМЕДЕРЕВО
Бр.

О П И С

ЈМ

Тарифе

1

2
Електрична енергија –
ниски напон
Електрична енергија –
ниски напон

3

4

Процењена
количина
5

kWh

виша

43.500

kWh

нижа

19.500

1.
2.

Бр.

О П И С

ЈМ

1

2
Електрична енергија –
широка потрошња

3

Процењена
количина
4

kWh

86.000

3.

Јединична цена без
ПДВ
6

Јединична цена без
ПДВ
5

Јединична цена са
ПДВ
7

Јединична цена са
ПДВ
6

Укупнa цена без
ПДВ (5х6)
8

Укупнa цена без
ПДВ (4х5)
7

Укупно Партија 4
(1+2+3), без ПДВ-а
Укупно Партија 4
(1+2+3), са ПДВ-ом
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Укупнa цена са ПДВ
(5х7)
9

Укупнa цена са ПДВ
(4х6)
8

