РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Број: 404-02-1312/2015-01
Датум: 05.06.2015. године
Београд, Немањина 22-26

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен у Београду дана 17.06.2015. године
1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 2226, ПИБ 102199617, матични број 07001401, као тело за
централизоване јавне набавке, у своје име и за свој рачун и у име
и за рачун појединачних наручилаца, које заступа Зоран
Трнинић, в. д. директора (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом
крајњих купаца „ЕПС СНАБДЕВАЊЕ“ д.о.о, Београд,
Царице Милице број 2, ПИБ 108057105, матични број
20924195 које заступа Драган Јеремић, в.д. директора (у
даљем тексту: Добављач)

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:

- да је Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац
на основу члана 49. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и
14/2015), Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени
гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о условима и начину спровођења поступка јавне
набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању
списка предмета јавне набавке („Службени гласник РС“ бр. 110/2013 и 13/2014), Одлуке о
утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове
републичких органа спроводи централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС", бр.
12/2015), Претходног обавештења објављеног 19.02.2015. године и подзаконских аката
којима се уређују јавне набавке спровела отворени поступак јавне набавке ЦЈН 2/2015
чији је предмет набавка електричне енергије, на основу позива за подношење понуда
објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и порталу
службених гласила Републике Србије, ради закључења оквирног споразума са једним
понуђачем на период од две године;
- да је Наручилац Позив и Конкурсну документацију објавио на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила
Републике Србије и база прописа;
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- да је Добављач доставио понуду број 18-01-6502/1-15 од 20.05.2015.
године, која се налази се у прилогу Оквирног споразума и саставни је део Оквирног
споразума;
- да Наручилац на основу Одлуке о закључењу Оквирног споразума број
404-02-689/2015-01 од 28.05.2015. године, закључује Оквирни споразум о набавци
електричне енергије;
- да овај оквирни споразум закључује Управа за заједничке послове
републичких органа као Тело за централизоване јавне набавке у своје име и за свој рачун
и у име и за рачун наручилаца наведених у у члану 2. овог оквирног споразума (у даљем
тексту: појединачни наручиоци);
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца, односно
појединачних наручилаца на закључивање уговора о јавној набавци;
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на
основу овог оквирног споразума.
- појединачни наручиоци ће након ступања на снагу оквирног споразума
закључивати појединачне уговоре у складу са стварним потребама.
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање
појединачних уговора о јавној набавци електричне енергије, између Наручиоца, односно
појединачних наручилаца и Добављача, у складу са понудом Добављача, одредбама овог
оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
Спецификација је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов
саставни део. Обим и количина добара из спецификације су оквирне за све време важења
овог оквирног споразума.
НАРУЧИОЦИ КОЈИ МОГУ
ПРИМЕЊИВАТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 2.
Ред.
бр.

1.
2.
3.

Назив наручиоца и адреса

Народна Скупштина, Београд, Трг Николе Пашића 13

Канцеларија за Косово и Метохију, Београд, Булевар
Михајла Пупина 2
Управа за заједничке послове републичких органа, Београд,
Немањина 22-26

4.

Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5

5.

Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9

6.

Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике
Аласа 14

7.

Управа за заштиту биља, Омладинских бригада 1

Интернет адреса

nsrs@parlament.rs
nebojsa.vrebalov@kim.gov.rs
cjn@uzzpro.gov.rs
gordana.sreckovic@purs.gov.rs
ruzica.vrzic@trezor.gov.rs
slobodanka.djukanovic@trezor.gov.r
s
danijela@dmdmrs
ivana.nikolic@minpolj.gov.rs
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Ред.
бр.

8.
9.
10.
11.

Назив наручиоца и адреса

Интернет адреса

Управа за аграрна плаћања, Београд, Булевар краља
Александра 84
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже
Јовановића 27а
Дирекција за националне референтне лабораторије,
Београд, Батајнички друм 7
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу,
Београд, Народних хероја 30

stojan.steta@minpolj.gov.rs
office@sepa.gov.rs
slavica.djurovic@sepa.gov.rs
gordana.karadzic@minpolj.gov.rs
milos.selakovic@upravabrodova.gov.rs

12.

Дирекција за водне путеве, Београд, Француска 9

13.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Београд, Немањина 22-26

dragana.dimitrijevic@mpn.gov.rs

14.

Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракића 5

mladen.velickovic@stat.gov.rs

15.
16.
17.
18.

Републички хидрометеоролошки завод, Београд, Кнеза
Вишеслава 66
Републичка дирекција за имовину Републике Србије,
Београд, Грачаничка 8
Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански
парк бб
Комесаријат за избеглице и миграције, Београд, Народних
хероја 4

dstojanovic@plovputrs

nabavka@hidmet.gov.rs
radomir.tesic@rdi.gov.rs
marko.petrovic@rdi.gov.rs
svetlana.jovovic@seismo.gov.rs
vesna.ogarevic@kirs.gov.rs

19.

Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска 12

geofin@gzs.gov.rs

20.

Врховни касациони суд, Београд, Немањина 9

nenad.vujandric@vk.sud.rs
ljiljana.vujic@vk.sud.rs

21.

Прекршајни апелациони суд, Београд, Тимочка 15

visi.prek.sud.bg@gmail.com

22.

Републичко јавно тужилаштво, Београд, Немањина 22-26

23.

Комисија за заштиту конкуренције, Београд,
Књегиње Зорке 7

biljanam@rjt.gov.rs
slavomirr@kzk.sov.rs

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
закључења.

Овај оквирни споразум важи две године, а ступа на снагу даном

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се
закључивање више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ЦЕНА

Члан 4.

Вредност Оквирног споразума износи 775.805.366,00 динара (словима:седамстотинаседамдесетпетмилионаосамстопетхиљадатристашездесетшестдинара),
без
ПДВ-а.
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У јединичну цену урачуната је цена електричне енергије са балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици и сви зависни трошкови који се
обрачунавају у KWh.
Остали трошкови, трошкови балансирања, трошкови услуге приступа и
коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај
повлашћених произвођача и други зависни трошкови, који нису изражени у KWh,
Добављач ће фактурисати сваког месеца у оквиру рачуна, на основу обрачунских
величина за места примопредаје појединачних наручилаца, уз примену ценовника за
приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа
систему за дистрибуцији електричне енергије објављеној у Службеном гласнику
Републике Србије, односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених у
Службеном гласнику Републике Србије.
Јединична цена једног KWh очитане вредности испоручене електричне
енергије на месту примопредаје (Цов) је фиксна и не може се мењати у току трајања
оквирног споразума, односно појединачног уговора.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Добављач је дужан да достави фактуру најкасније до 20-тог у текућем
месецу за претходни месец. Плаћање ће се извршити до истека последњег дана у текућем
месецу за претходни месец, на јединственом рачуну који обухвата 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 Добављач ће, у оквиру јединственог рачуна
фактурисати 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).
Обавезе Наручилаца из појединачно закључених уговора које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће
Наручиоцима бити одобрена за наредну буџетску годину.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Добављач је дужан да у тренутку закључења овог оквирног споразума
преда Наручиоцу:
- Бланко меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006
и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од вредности
оквирног споразума без ПДВ-а, без сагласности Добављача може поднети на наплату у
случају неизвршења уговорних обавеза из оквирног споразума. Рок важења менице мора
да буде најмање 30 дана дужи од истека рока важности оквирног споразума.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не
старија од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
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По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани
захтев Добављача.
Наручилац ће уновчити меницу уколико Добављач не буде извршавао
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим оквирним споразумом, не закључи
појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство
финансијског обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац, односно Појединачни
наручилац и Добављач закључе по основу овог оквирног споразума.

Члан 7.
Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за
појединачне уговоре чија је вредност милион и преко милион динара
Добављач са којим буде закључен појединачни уговор, дужан је да у
тренутку закључења појединачног уговора, као средство финансијског обезбеђења преда
Наручиоцу односно појединачном наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, која мора трајати
најмање 30 дана дуже од истека рока важности појединачног уговора.
Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора.
Члан 8.
Оригинал меница за добро извршење посла за појединачне уговоре
чија вредност не прелази милион динара
Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора преда
Наручиоцу:
- бланко меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006
и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од вредности
појединачног уговора без ПДВ-а, без сагласности Продавца може поднети на наплату у
случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору. Рок важења менице мора
да буде најмање 30 дана дужи од истека рока важности појединачних уговора.
- Потврду о регистрацији менице,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не
старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно
закључени уговор.
По завршеном послу Наручилац ће предметне меницу вратити, на писани
захтев Продавца.
ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 9.

Потраживања из закључених појединачних уговора не могу се уступати
другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право,
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према
трећим лицима.
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НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА
ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 10.
Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца
или појединачних наручилаца за предметом набавке, Наручилац, односно појединачни
Наручилац, ће позвати Добављача за закључење појединачних уговора.
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови
из овог оквирног споразума.
Оквирни споразум представљаће основ за закључење појединачних
уговора.
Добављач је дужан да се у року од три дана одазове позиву за закључење
појединачног уговора.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из
оквирног споразума, у погледу спецификације предмета набавке, цене, начина и рока
плаћања, места и начина испоруке.
МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 11.

Место испоруке добара су мерна места Наручилаца из Списка наручилаца
прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње: средњи напон, ниски
напон и широка потрошња електричне енергије у објектима републичких органа,
наведених у спецификацији.
Количина утрошене електричне енергије одређиваће се по основу
остварене потрошње Наручилаца на месту примопредаје током периода снабдевања.
Испорука мора бити стална и гарантована на годишњем нивоу.
Добављач сноси све ризике у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке.
КВАЛИТЕТ

Члан 12.

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).
ГАРАНЦИЈА

Члан 13.

Добављач је дужан да гарантију квалитетну, поуздану и сигурну
испоруку електричне енергије.
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 14.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке
електричне енергије, као и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије
Наручилац има право да у року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе приговор
Добављачу. Добављач 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.
ВИША СИЛА

Члан 15.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више
силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису
могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати
поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови),
императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној
форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити
одговарајуће доказе.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 16.

Добављач 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 оквирног споразума, односно појединачног уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 17.
У случају измене и допуне Закона о буџету РС за 2015. годину („Службени
гласник РС“ број 142/2014), као и након доношења Закона о буџету за 2016. годину,
Управа за заједничке послове републичких органа задржава право да у току важења
оквирног споразума измени број наручилаца и вредност оквирног споразума, у складу са
прописима који би утицали на измену броја наручилаца и вредност оквирног споразума.
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ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 18.
Наручиоци са Списка наручилаца дужни су да прате извршење сваког
закљученог уговора на основу Оквирног споразума. Један примерак уговора закљученог
на основу оквирног споразума, наручиоци су дужни да у року од 3 дана од дана
потписивања доставе Управи за заједничке послове републичких органа, ради праћења
извршења уговора и Оквирног споразума и вођења јединствене електронске евиденције
добављача.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се
одредбе закона који регулишу облигационе односе.
Члан 20.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума,
стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају
надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 21.
Рок важења појединачних уговора закључених на основу оквирног
споразума биће дефинисан појединачним уговорима.
Члан 22.
Овај оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од
којих по 3 (три) припада свакој страни у оквирном споразуму.
НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

Зоран Трнинић, в.д. директора

Драган Јеремић, в.д. директора

