
  

            

Наш знак:  872
Датум:        29.01.2016.год.

          ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације ЈН ОП 01/16 - електрична енергија

Потенцијални  понуђач  је  указао  на  недостатак  у  конкурсној  документацији
Наручиоца. Наручилац није навео да  акциза за утрошену електричну енергију
није урачуната у понуђену цену електричне енергије.

  
          Наручилац је узео у обзир указани недостатак потенцијалног понуђача и с тим у
           вези врши измену конкурсне документације.

Потребно је, приликом достављања понуда, заменити стране конкурсне документације
бр. 14, 22 и 24 са странама 14а, 22а и 24а,  које су у прилогу.

                    С поштовањем. 

                                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈН ОП 01/16
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.

9.2.   Захтеви у погледу места и рока испоруке 
Место  испоруке-примопредаје   су  мерна   места   Наручиоца   прикључена   на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, у
свему према табелама из конкурсне документације.
Период испоруке је од 10.03.2016. године до 10.03.2017. године, од 00:00 h до 24:00 h.

9.3.   Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена електричне енергије,  коју понуђач искаже у понуди,  сходно члану 19. Закона,
мора бити исказана у  динарима,  са  и  без  обрачунатог  пореза на додату вредност
(ПДВ).
Цена  мора  бити  исказана  у  динарима,  са  и  без  пореза  на  додату  вредност,  са
урачунатим  свим  трошковима  које  понуђач  има  у  реализацији  предметне  јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена  обухвата  цену  електричне  енергије  са  балансном  одговорношћу  у  складу
са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Обавеза  је  понуђача  да  искажу  јединичну  цену  kWh  електричне  енергије  ВТ  и
јединичну цену kWh електричне енергије НТ, са ПДВ-ом и без ПДВ-а.
Цена  не обухвата трошкове приступа  и  коришћења система за  пренос електричне
енергије  ни  трошкове  приступа  и  коришћења система  за  дистрибуцију  електричне
енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и
цена  не  обухвата  акцизу  за  утрошену  електричну  енергију. Наведене  трошкове
понуђач  ће,  у  оквиру  рачуна,  фактурисати  наручиоцу  сваког  месеца,  на  основу
обрачунских величина за  места примопредаје наручиоца,  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 дистрибуцију  електричне  енергије  објављеној  у  „Службеном
гласнику  РС“, односно у ускладу са методологијама за одређивање цена објављених у
„Службеном гласнику РС“.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако  је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  поступити  у
складу са чланом 92. Закона.
Образац  структуре  цене  (образац  VIII  у  конкурсној  документацији),  понуђачи
попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.
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5)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОП 01/16  
                                                      

Предмeт
набавке

Јед.
мере

Јед. цена
без ПДВ-а

Процењене
количине

Јед. цена
са

ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а,

за
процењене
количине

Укупна цена са
ПДВ-ом, за
процењене
количине

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х4) 7. (4х5)

Електрична
енергија ВТ

kWh 1.407.398

Електрична
енергија НТ

kWh 611.252

УКУПНО:

*  Укупна  цена  обухвата:  цену  електричне  енергије  са  100%  балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне
енергије.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије , трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије као
ни акцизу за утрошену електричну енергију.

Укупна  збирна  јединична  цена  без  ПДВ-а  (табела  3  -  служи  наручиоцу  само  као
критеријум за бодовање понуда);

Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 40 дана, максимум 45
дана);

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).
                               

У ________________     Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _____________________

Напомене:  Образац  понуде  понуђач  мора  да  попуни,  потпише и  печатом овери,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група  понуђача  може  да  одреди  једног  понуђача  из  групе  који  ће  попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.



                                                                                                                         Страна 24 а од 35

Предмeт
набавке

Јед.
мере

Јед. цена
без ПДВ-

а

Процењене
количине

Јед. цена
са

ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а, за
процењене
количине

Укупна цена са
ПДВ-ом, за
процењене
количине

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3х4) 7. (4х5)

Електрична
енергија ВТ

kWh 1.407.398

Електрична
енергија НТ

kWh 611.252

Члан 2.

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије цену, без
ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог уговора.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
У цену из  члана  1.  овог  уговора  нису урачунати  трошкови приступа  и  коришћења
система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за
дистрибуцију  електричне  енергије,  трошкови  накнаде  за  подстицај  повлашћених
произвођача електричне енергије  као ни акциза за утрошену електричну енергију.
Трошкове из става 3. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу
сваког  месеца,  на  основу  обрачунских  величина  за  места  примопредаје  Купца,  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  дистрибуцију  електричне  енергије
објављеној  у  Службеном  гласнику  Републике  Србије,  односно  у   ускладу  са
методологијама за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике
Србије.

Члан 3.

Уговорне  стране  обавезу  снабдевања  и  продаје,  односно  преузимања  и  плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 
одговорношћу, Период испоруке: од 10.03.2016. године до 10.03.2017. године, од 00:00 
до 24:00. Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца,
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у  категорији  потрошње на ниском напону и  широкој  потрошњи у складу са
постојећим ознакама ЕД из табеле 1 која је саставни део овог уговора као Прилог 1.
Снабдевач се  обавезује  да врста и  ниво квалитета испоручене електричне енегије
буде у складу са Правилима о раду преносног ситема („Службени гласник РС“,  бр.
55/8 и 3/12).
Снабдевач  се  обавезује  да  испоручи  електричну  енергију  у  складу  са  Одлуком  о
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“ бр.
120/12),  Правилима  о  раду  преносног  система,  Правилима  о  раду  дистрибутивног
система  и  Уредбом  о  условима  испоруке  електричне  енергије,  као  и  другим
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
Купац  се  обавезује  да  Снабдевачу  изврши  плаћање  у  року  од _____ (попуњава
Снабдевач)  дана,  од  дана  службеног  пријема  исправне  фактуре  за  испоручене
количине електричне енергије, потврђене од стране Снабдевача.


