Измена Конкурсне документације – ЈНМВ бр.1.1.1.

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним
набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15)
Комисија за јавну набавку обавештава сва
заинтересована лица да је извршена измена Конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности
бр.1.1.1. – Електрична енергија

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1
Дел.бр. 201-6/19 од 03.04.2019.

На страни бр.25, мења се поглавље XIV МОДЕЛ
УГОВОРА тако да гласи:
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XIV МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОВИНИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен између:
1. ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“ са седиштем у Београду, улица Видиковачки венац бр.73, ПИБ:
100170168, Матични број: 07094108, телефон: 011/2335-091, 2335-032 кога заступа Снежана
Китановић, директор школе (у даљем тексту: Купац); Број бројила: 43309, ЕД број:
94252410
и
2. ______________________________________са седиштем у ..........................................,
улица......................................................................................., ПИБ:……............................ Матични
број:................................... Број рачуна:............................................................... Назив
банке....................................................................... Телефон:....................................
Телефакс:................................. кога заступа........................................................................ (у даљем
тексту Снабдевач),
Основ уговора:
ЈН Број: 1.1.1.
Број и датум одлуке о додели уговора: .............................
Понуда изабраног понуђача бр. ________ од ...................
Уговорне стране констатују:
- да је Купац, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15)
спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.1.1.1. за куповину електричне енергије;
- Да је Снабдевач доставио понуду бр.__________________, заведену код Купца под
бр.________________, која се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део;
- Да понуда одговара захтевима Купца;
- Да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама изабрао Снабдевача
електричне енергије.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати
електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са
конкурсном документацијом и понудом Снабдевача, у свему у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
ЦЕНА
Члан 2.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу:
- за 1 кWh више тарифе износ од ______________ динара без ПДВ-а односно ____________ са ПДВом
- за 1 кWh ниже тарифе износ од ______________ динара без ПДВ-а односно ____________ са ПДВом.
Цена је фиксна за уговорени период испоруке.
Укупна вредност уговора за 85000 кWh више тарифе и 18000 кWh ниже тарифе износи ____________
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца
(Наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања (количине наведене у
конкурсној документацији су оквирне, одређене на основу потрошње из 2018. године).
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за
пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије ни акцизу за утрошену
електричну енергију.
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Трошкове из претходног става 3. овог члана уговора, Снабдевач 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 објављеног у Службеном гласнику Републике Србије,
односно у складу са методологијом за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике
Србије.
КВАЛИТЕТ
Члан. 3
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са
Законом о енергетици („Сл. гл. РС", бр. 145/14, 95/18), Уредбом о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом („Сл. гл. РС", бр. 63/13, 91/18), Правилима о раду преносног система („Сл. гл.
РС“ број 79/14), Правилником о раду дистрибутивног система као и свим другим важећима законским
и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра
Снабдевач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.
ИСПОРУКА
Члан 4.
Места испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње
на ниском напону.
Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и
испоруком електричне енергије до места испоруке.
Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца наведена у
конкурсној документацији.
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.
ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 5.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна места)
извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.
На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну
енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену
пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или
информације у складу са одредбама Закона о енергетици („Службени гласник РС“ број 145/2014,
95/18), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“
број 63/2013, 91/18), Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије („Службени гласник РС“ број 105/2012, 84/2013 и 87/2013) и Уредбе о начину обрачуна и
расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије („Службени гласник РС“ број 8/2013).
Снабдевач рачун доставља поштом.
НАЧИН ОБРАДЕ РАЧУНА, ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ И НАЧИН ИЗДАВАЊА РАЧУНА
Члан 6.
Снабдевач је у обавези да изда и достави Купцу рачун за мерно место са исказаним трошковима за
испоручено добро, трошковима за приступ дистрибутивном систему електричне енергије,
трошковима накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије са ПДВ-ом.
Снабдевач је у обавези да рачун достави купцу на адресу седишта купца, Видиковачки венац 73,11090
Београд.
Снабдевач ће у рачуну из претходног става посебно исказати: цену испорученог добра, трошкове
приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије, акцизу за утрошену електричну енергију и ПДВ.
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Уколико у рачуну буде исказана ставка које није наведена одредбама претходног става нити
позитивним прописима Републике Србије, купац није дужан да добављачу исплати износ исказан у
тој ставци.
Снабдевач се обавезује да на рачуну поред осталих података обавезно упише број рачуна, број
Уговора, валуту плаћања, текући рачун продавца, ПИБ продавца.
Рачун мора да буде издат у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура,
односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура
(„Сл. Гл. РС“ бр.7/18)
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 7.
Купац је дужан да плати рачун у року од 45 дана по пријему оригиналног рачуна за претходни месец.
Снабдевачу није дозвољено да захтева аванс.
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за
преузету електричну енергију.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 8.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном обрачуну
утрошка електричне енергије Купац има право да у року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе
приговор Снабдевачу. Снбдевач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о
приговору Купца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне
енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Снабдевач се обавезује да у моменту потписивања уговора преда купцу бланко сопствену меницу за
добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом „без
протеста“, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ и са роком важења
30 дана дужим од уговореног рока за извршење набавке у целости.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ
Члан 10.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са одредбама Закона о
енергетици („Сл. гласник РС'' 145/14, 95/18).
ВИША СИЛА
Члан 11.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне
енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају
значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који
су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које
уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и
акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о
раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
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Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну
страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради
ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени
пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних
ставова овог члана уговора.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 12.
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења
о раскиду Уговора.
Уговор се може раскинути и у осталим случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима
Републике Србије.
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 13.
Овај уговор се закључује на период од 01.05.2018. године до 30.04.2019. године.
Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за
размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.
Овај уговор је сачињен у шест оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну страну.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност
уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс уговора.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани уговором,
примењивати одредбе Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката
из области која је предмет овог уговора.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да
реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора решаваће
надлежни суд у Београду.
КУПАЦ
_____________________
Снежана Китановић

СНАБДЕВАЧ
______________________
Директор

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем
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Истовременo у Позиву за подношење понуда и
Конкурсној документацији време за достављање и
отварање понуда мења се тако да гласи:
Рок за подношење понуда: 11.04.2019. године до 13,00
часова, а јавно отварање понуда обавиће се
11.04.2019. године у 14,00 часова у просторијама ОШ
„Бранко Ћопић“, ул. Видиковачки венац бр.73,
11090 Београд.

Напомена:
- Ова измена чини саставни део конкурсне
документације.
- Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и
поднесу понуду у складу са извршеном изменамом
конкурсне документације јер ће у супротном иста бити
одбијена као неприхватљива.
- Измена Конкурсне документације има укупно 13
страна
Комисија за јавну набавку бр.1.1.1.
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