ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак централизоване јавне набавке број 11/2016

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Предмет јавне набавке je набавка електричне енергије.
Назив и ознака из општег речника: Електрична енергија
09310000-5.
Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка у
отвореном поступку, ради закључења оквирног споразума са
једним понуђачем на период од две године.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у
вези захтева за појашњењем заинтересованог лица од
16.09.2016. године објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници Управе за заједничке послове републичких
органа дана 19.09.2016. године, врши се измена конкурсне
документације која се односи на:
- валуту и начин и услове плаћања
- образац спецификације са структуром понуђене цене и
- резервни критеријум.

Измена конкурсне
документације:

Мењају се постојеће стране конкурсне документације и то:
18 (мења се тачка 9 и тачка 10), 32 и 33 (мења се цео текст),
34 (мења се цео текст), 39 (мења се члан 5 и члан 6) и 46
(мења се члан 2 и члан 3) од 52.
Измењене стране Конкурсне документације налазе се у
прилогу.
Потребно је да наведене измене узмете у обзир приликом
сачињавања понуде.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875
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9. Валута
Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а.
У јединичну цену (Цов) урачунати цену електричне енергије са
балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици и све зависне трошкове
који се обрачунавају у KWh, а не урачунавају се трошкови услуге приступа и
коришћења преносног система, накнаде за подстицај обновљених извора енергије,
акциза и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са
прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Продавац, а све 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.
10. Начин и услови плаћања
Добављач је дужан да достави фактуре Наручиоцу за утрошену
електричну енергију најкасније до 20-ог у текућем месецу за претходни месец.
Свака достављена фактура мора садржати и број и датум уговора.
Плаћање ће се извршити у року од 15 до 45 дана од дана пријема
фактуре за претходни месец, односно у понуђеном року плаћања 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 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 Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну
буџетску годину.
11. Заложно право
Потраживања из појединачно закључених 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.
12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОКВИРНОМ
СПОРАЗУМУ
12.1. Попуњена соло меница за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да у понуди достави:
- попуњену соло меницу за озбиљност понуде, 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 износу од 18.448.000,00 динара,
без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје најмање док траје
рок
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СПЕЦИФИКАЦИЈА
СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

- Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања
- Врста продаје: стална и гарантована у уговореном периоду
- Капацитет испоруке: према потребама наручилаца на бази просечне потрошње дате у
Прилогу бр. 1
- Време: од 00:00х-24:00х

Ред.
бр.
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1.

Електрична енергија –
средњи напон

kWh
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2.

Електрична енергија –
средњи напон

kWh

нижа

3.

Електрична енергија –
ниски напон

kWh

виша

4.

Електрична енергија –
ниски напон

kWh

нижа

виша

5.

Електрична енергија –
широка потрошња

нижа

kWh

јединствена
тарифа
УКУПНА ЦЕНА:

Јединична цена (Цов) обухвата:
Цену једног KWh очитане вредности испоручене актибне електричне енергије на
месту примопредаје (Цов са трошковима балансирања, царином и свим зависним
трошковима, а без урачунатих трошкова услуге приступа и коришћења преносног
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система, накнаде за подстицај обновљених извора енергије, акциза и порез на
додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике
Србије на основу рачуна који испоставља Продавац)
Напомена: Локације и количине односно приближна потрошња
наручилаца дате су у Прилогу 1 Конкурсне документације. Наручиоци су дужни да
приликом израде уговора унесу податке који се односе на локације односно место
испоруке, место мерења, број места мерења и број бројила.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26 – ЦЈН 11/2016

Страна 34 од 52

Резервни критеријум
У случају да два или више добављача понуде исту укупну цену,
наручилац ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Добављач је дужан да достави фактуре Наручиоцу за утрошену
електричну енергију најкасније до 20-ог у текућем месецу за претходни месец.
Свака достављена фактура мора садржати и број и датум уговора.
Плаћање ће се извршити у року од 15 до 45 дана од дана пријема фактуре
за претходни месец, односно у понуђеном року плаћања 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.
Рок плаћања је __________________ дана
(уписати)
од дана пријема фактуре за претходни месец

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ЦЕНА
Члан 5.
Вредност Оквирног споразума износи (попуњава Наручилац) динара,
без ПДВ-а.
У јединичну цену (Цов) урачуната је цена електричне енергије са
балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици и сви зависни трошкови
који се обрачунавају у KWh, а нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења
преносног система, накнаде за подстицај обновљених извора енергије, акциза и порез
на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике
Србије на основу рачуна који испоставља Продавац, а све 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.
Цена (Цов) у понуди сa свим трошковима исказује се у динарима.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 6.
По пријему фактуре до 20- ог у месецу, за претходни месец, плаћање ће
се извршити у року од (биће преузето из понуде мин 15 до 45 дана) од пријема
рачуна, 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 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.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Добављач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума преда
Наручиоцу:
- Попуњену соло 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 износу од 92.238.840,00 динара, 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,
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- да Наручилац на основу закљученог оквирног споразума број
(попуњава Наручилац), закључује са Продавцем Уговор о набавци електричне
енергије;
- да ће Продавац извршење уговорених обавеза по овом Уговору
делимично поверити Подизвођачу (биће преузето из понуде).
- да се овај уговор закључује под условима из оквирног споразума у
погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина и
места испоруке добара.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка електричне енергије и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Локације и количине односно приближна потрошња наручилаца дате су
у Прилогу 1 Конкурсне документације. Наручиоци су дужни да приликом израде
уговора унесу податке који се односе на локације односно место испоруке, место
мерења, број места мерења и број бројила.
ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 2.
Вредност Уговора износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а и
представља укупан износ до којег се може вршити фактурисање на основу овог
уговора.
У јединичну цену (Цов) урачуната је цена електричне енергије са
балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици и сви зависни трошкови
који се обрачунавају у KWh, а нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења
преносног система, накнаде за подстицај обновљених извора енергије, акциза и порез
на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике
Србије на основу рачуна који испоставља Продавац, а све 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.
Члан 3.
По пријему фактуре до 20- ог у месецу, за претходни месец, плаћање ће се
извршити у року од (биће преузето из понуде) дана, од пријема рачуна, 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 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.
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