Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број: 2/6
Датум: 09.01.2015.године
Комисија за јавну набавку добара- Набавка електричне енергије, образована решењем бр.2/2 од
05.01.2015.године ЈНMВ 02/2015.
Бор, 09.01.2015.године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара- Набавка електричне енергије ЈНMВ 02/2015.
Комисија за јавну набавку образована Решењем бр.2/2 од 05.01.2015.године, у року предвиђеном за
достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС
124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
добара- Набавка електричне енергије, ЈНМВ 03/14, свим заинтересованим лицима која су преузела
конкурсну документацију доставља
ОБАВЕШТЕЊЕ
МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара- Набавка електричне
енергије, ЈНМВ 02/2014, и то:
-

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
МОДЕЛ УГОВОРА
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VI ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПРОДАЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Понуда број_________________ од ______________ за јавну набавку број ЈНМВ 02/2015 – набавка
електричне енергије.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача :
Адреса и седиште понуђача:
Матични број
ПИБ
Овлашћено
уговора

лице

за

потписивање

Особа за контакт
Е-маил
Број телефона
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена:
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке
понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Проценат укупне вредности Набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
Набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди
одместа предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-набавка електричне енергије
Мерно место 1- - ЕД БРОЈ: 22-1280078168-2 , Број бројила 7844324
Место испоруке: Ново Гробље ул. Саве Ковачевића бр.13, 19210 Бор
Напонски ниво: широка потрошња
Количина енергије по зонама: Зелена зона, Плава зона и Црвена зона 38800 кWh са
одобреном снагом 17,25 kW и процењеном месечном динамиком у табели која је
одређена на основу захтева Купца,
Период 2015-2016 Зелена
Плава
Црвена
Одобрена снага
зона
зона
зона
(kW)
(kWh)
(kWh)
(kWh)
1
2
3
4
5
фебруар
201538800
17,25
фебруар 2016
Укупно
38800
Мерно место 2 -ЕД БРОЈ: 22-1280078176-3 , Број бројила - 6000089
Место испоруке: Чистоћа, 7.Јули бр.60, 19210 Бор
Напонски ниво: широка потрошња
Количина енергије по зонама: Зелена зона, Плава зона и Црвена зона 78700 кWh са одобреном снагом
17,25 kW и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на основу захтева Купца.
Период 2015- Зелена
Плава
Црвена зона
Одобрена снага
2016
зона
зона
(kWh)
(kW)
(kWh)
(kWh)
1
2
3
4
5
фебруар 201578700
17,25
фебруар 2016
Укупно
78700
Мерно место 3 -ЕД БРОЈ: 22-1280078184-4, Број бројила 1267016
Место испоруке: Продавница цвећа ул. Николе Пашића бр.10, 19210 Бор
Напонски ниво: широка потрошња
Количина енергије по зонама: Зелена зона, Плава зона и Црвена зона 2000 кWh са одобреном снагом
17,25 kW и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на основу захтева Купца,
Период 2015- Зелена
Плава
Црвена зона
Одобрена снага
2016
зона
зона
(kWh)
(kW)
(kWh)
(kWh)
1
2
3
4
5
фебруар 20152000
17,25
фебруар 2016
Укупно
2000
Мерно место 4 -ЕД БРОЈ: 22-1280078192-5, Број бројила 126700
Место испоруке: Продавница цвећа Далија Продавница цвећа ул. Николе Пашића бр.10, 19210 Бор
Напонски ниво: широка потрошња
Количина енергије по зонама: Зелена зона, Плава зона и Црвена зона 1100 кWh са одобреном снагом
17,25 kW и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на основу захтева Купца.
Период 2015- Зелена
Плава
Црвена зона
Одобрена снага
2016
зона
зона
(kWh)
(kW)
(kWh)
(kWh)
1
2
3
4
5
фебруар 20151100
17,25
фебруар 2016
Укупно
1100
Мерно место 5 -ЕД БРОЈ: 22-1280078206-9, Број бројила 4158564
Место испоруке: Контејнер Ново Гробље ул. Саве Ковачевића бр.13, 19210 Бор
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Напонски ниво: широка потрошња
Количина енергије по зонама: Зелена зона, Плава зона и Црвена зона 10000 кWh са одобреном снагом
17,25 kW и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на основу захтева Купца.
Период 2015- Зелена
Плава
Црвена зона
Одобрена снага
2016
зона
зона
(kWh)
(kW)
(kWh)
(kWh)
1
2
3
4
5
фебруар 201510000
17,25
фебруар 2016
Укупно
10000
Мерно место 6 -ЕД БРОЈ: 22-1280078230-1, Број бројила 311497
Место испоруке: ЈКП“3.октобар“Мокри чвор робна пијаца ул. Васић Милана Перице бр.60, 19210 Бор
Напонски ниво: широка потрошња
Количина енергије по зонама: Зелена зона, Плава зона и Црвена зона 23000 кWh са одобреном снагом
17,25 kW и процењеном месечном динамиком у табели која је одређена на основу захтева Купца.
Период
2016

2015- Зелена
зона
(kWh)
1
2
фебруар 2015фебруар 2016
Укупно
Зоне
Оквирне
количине
ел.енергије

зелена зона
плава зона
црвена зона

Плава
Црвена зона
зона
(kWh)
(kWh)
3
4
23000

Одобрена снага
(kW)
5
17,25

23000
Оквирна количина
ел. енергије у кWh за
сва мерна места

Јединична цена
без ПДВ-а у
РСД/кWh

Укупно без
ПДВ-а

Укупно са ПДВом

153600

УКУПНО
Услови плаћања:
Место испоруке
(преузимања)
Период испоруке
Рок за достављање
рачуна:
Рок плаћања:
Рок важења понуде

Плаћање се врши једном месечно, за испоручену електричну енергију у
претходном месецу
Мерна места на објектима Наручиоца
Једна година од дана промене купчевог тренутног снабдевача
до___________-ог дана у текућем месецу за испоручену електричну енергију у
претходном месецу.
_____________дана од дана пријема рачуна за испоручену електричну енергију у
(не дужи од 45 дана)
претходном месецу.
____________ дана од дана отварања понуда.
(мин. 30 дана)

Остали подаци и напомене, уколико понуђач сматра да су потребни:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
Понуђач уписан у Регистар понуђача
који се води код Агенције за привредне
Да
Не
регистре:
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у __________________________________
Регистар понуђача који се води код __________________________________
Агенције за привредне регистре:
__________________________________
Подизвођач уписан у Регистар понуђача __________________________________
који се води код Агенције за привредне __________________________________
регистре:
__________________________________
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези
да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН,
односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се
доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације (Поглавље 5), од редног броја 1. до 4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици
(без урачунатог ПДВ-а).
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену
електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система обрачунава Понуђачу, Понуђач
ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина,за место примопредаје
Наручиоца, на основу Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцијуелектричне енергије.
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној интернет
презентацији Агенције за енергетику Републике Србије.
Понуда обухвата накнаду за обновљиве изворе енергије која тренутно износи 4,4 паре по kWh.Рок
плаћања:
У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, Понуђач ће Наручиоцу обрачунати камату у
складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања до датума измирења
дуга.
Датум
_________________

(М.П.)

Понуђач
____________________
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VII ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА
1. ________________________ са седиштем у ____________, Република Србија, улица
______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун
___________________ код банке ___________(у даљем тексту: Продавац), кога заступа
___________________________, са једне стране,
2.Јавно комунално предузеће „3.октобар“ са седиштем у Бору, Република Србија, улица 7.Јули
бр.60,матични број:07148372, ПИБ: 100567484, текући рачун 205-11131-63 код Комерцијалне банкеАД,
Београд (у даљем тексту: Купац), које заступа директор Далибор Орсовановић, са друге стране.
Заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране.
На
основу
прихваћене
понуде
Продавца
број__________,
од_____________дана
_____________2014.године закључују:
УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(у даљем тексту: Уговор)
Предмет уговора
Члан 1.
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу продаје електричне
енергије, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим
Уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе по основу производње и продаје
електричне енергије.
Место примопредаје електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да су продаја и преузимање и плаћање електричне енергије, која је
предмет овог Уговора, изврши на следећи начин:
- гарантована и одређена на основу остварене потрошње Купца, на места примопредаје,
- током испоруке,
- рок испоруке: Годину дана од дана промене купчевог тренутног снабдевача.
- количина енергије: процењена укупна количина од Купца за (зелену зону , плаву зону и црвену зону)
153600 кWh.
- Место испоруке (преузимања) су мерна места на објектима Купца и то: .
Чистоћа ЕД број – 22-1280078176-3 ул.7.Јули бр.60, 19210 Бор
Ново Гробље ЕД број -22-1280078168-2 ул. Саве Ковачевића бр.13, 19210 Бор
ЈКП“3.октобар“ Мокри чвор робна пијаца ЕД број –22-1280078230-1 ул.Васић Милана Перице бр.60,
19210 Бор
Контејнер Ново Гробље ЕД број 22-1280078206-9- ул. Саве Ковачевића бр.13, 19210 Бор
Продавница цвећа Далија ЕД број – 22-1280078192-5 ул. Николе Пашића бр.10, 19210 Бор
Продавница цвећа ЕД број – 22-1280078184-4 ул. Николе Пашића бр.10, 19210 Бор
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о раду
преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно Правилима о раду дистрибутивног
система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике Србије (у даљем тексту у множини: Правила
Оператора система)
Цена електричне енергије
Члан 3.
Цена за испоручену електричну енергију за један кWh износи __________РСД/кWh; Што за укупно
уговорену оквирну количину електричне енергије за (зелену зону , плаву зону и црвену зону) 153600
кWh износи ___________________динара.
Члан 4.
Купац се обавезује да плати Продавцу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове приступа
преносном систему електричне енергије и/или трошкове приступа дистрибутивном систему, који се од
стране оператора система обрачунавају Продавцу (у зависности од места прикључења Купца).
Трошкови приступа систему електричне енергије се обрачунавају применом Одлуке о цени приступа
систему за пренос електричне енергије, односно применом Одлуке о цени приступа дистрибутивном
систему. Одлука о цени приступа систему се примењује на обрачунске величине за тарифне ставове за
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место примопредаје Купца, добијене од оператора система. Трошкови накнадa за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије.
Члан 5.
Купац се обавезује да плати Продавцу поред цене из члана 3. овог Уговора и трошкове накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (у даљем тексту: Накнада) у складу са
прописима Републике Србије. Накнада се обрачунава као производ укупно измерене активне
електричне енергије у обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде која се утврђује у складу
са прописима Републике Србије, изражене у дин/ kWh. Начин обрачуна и фактурисање.
Порез на додату вредност (ПДВ)
Члан 6.
Купац се обавезује да Продавцу исплати обрачунати ПДВ на уговорену цену за продату електричну
енергију из члана 3., трошкове приступа систему електричне енергије из члана 4. и Накнаду из члана 5.
овог Уговора.
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања.
Члан 7.
Продавац издаје Купцу јединствен рачун са исказаном испорученом електричном енергијом,
трошковима приступа систему електричне енергије, Накнадом и ПДВ-ом најкасније у року од 3 (три)
дана по добијању месечног извештаја од оператора система о очитавању обрачунских мерних места.
Продавац рачун издаје у два примерка и доставља Купцу, путем поште на адресу Купца ЈКП“3.октобар“
Бор ул.7.Јула бр.60, 19210 Бор.
Продавац ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате електричне енергије,
трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и обрачунати ПДВ.
Купац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Продавца у складу са његовим писаним
инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број рачуна који се плаћа.
Купац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске банке, који су у вези са
плаћањима по основима из овог Уговора. Продавац ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ задужења по
издатом рачуну из става 1. овог члана.
Право Купца на приговор на рачун
Члан 8.
На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања рачуна.
Приговор Купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Продавац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У случају да је
приговор основан, Продавац ће извршити одговарајуће исправке рачуна и доставити их Купцу у року од
8 (осам) дана од дана пријема приговора.
У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити Купца уз
образложење одлуке о приговору.
Рок плаћања
Члан 9.
Купац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 8. Овог Уговора изврши у
року од ____ дана од дана пријема рачуна за испоручену електричну енергију у претходном месецу. У
случају да Купац не плати рачун у уговореном року, Продавац ће Купцу обрачунати камату ускладу са
Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања до датума измирења дуга.
Инструменти обезбеђења
Члан 10.
Купац се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од пет дана од дана закључења
Уговора преда Продавцу, као средство обезбеђења плаћања 12 ( дванаест ) бланко соло меница ,
којима Купац гарантује испуњење уговорних обавеза.
Менице које се дају на име обезбеђења плаћања биће издате са клаузулом „ без протеста „ и са
меничним овлашћењем за попуњавање и наплату, потписане и оверене од стране лица овлашћеног за
заступање. Уз менично овлашћење Купац доставља Продавцу и копије картона са депонованим
потписима овлашћених лица Купца. Истовремено са предајом меница из става 1. овог члана, Купац је
обавезан да Продавцу преда и потврду своје пословне банке о евидентирању поменутих меница у
регистар меница код Народне банке Србије.
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Продавац се обавезује да три дана пре достављања менице/а на наплату о томе обавести Купца.
Продавац ће одмах након измирених месечних уговорних обавеза од стране Купца, Купцу вратити
неискоришћене менице и менична овлашћења.
Уколико током важења Уговора настану околности због којих се претходно достављени
инструменти обезбеђења плаћања не могу искористити, Купац се обавезује да на писани захтев
Продавца одмах достави нове инструменте обезбеђења у форми и садржини прихватљивим за
продавца, са роком важења 30 (тридесет ) дана дужим од рока трајања Уговора.
Неизвршење уговорених обавеза
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна
страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом.
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви)
Члан 12.
Продавац и Купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више силе. Виша
сила ослобађа Продавца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије,
утврђене Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила, за Уговорне стране, 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 система донети у складу са правилима о раду система, а у
циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну
телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено трајање може
предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе. За време
трајања више силе, права и обавезе Уговорних страна мирују и не примењују се санкције за
неизвршење уговрних обавеза. Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак
више силе веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна
чињеница. У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да извршавају своје
обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени
овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без
обраћања суду кад о томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом)
обавести другу уговорну страну.
Раскид уговора
Члан 13.
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима
Републике Србије.
Решавање спорова
Члан 14.
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 или поводом овог
Уговора, решаваће Привредни суд у Зајечару.
Ступање уговора на снагу
Члан 15.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или од њих
овлашћена лица и предају инструменти обезбеђења из члана 10. овог уговора, а почиње да се
примењује даном промене купчевог тренутног снабдевача.
Измене и допуне уговора
Члан 16.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и обавезиваће
Продавца и Купца само оне измене и допуне које су сачинили споразумно у писаној форми.
Завршне одредбе
Члан 17.
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Купац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Купца на рачун, упозорење или друго
писмено Продавца, које се односи на овај уговорни однос сматра уредном, уколико је Продавац исте
доставио на адресу из чл.8.ст 1. овог уговора.
Члан 18.
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима Републике Србије, Закона о енергетици и других закона и подзаконских прописа којима се
регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатноси и функционисања тржишта електричне
енергије у Републици Србији.
Члан 19.
Купац овим Уговором истовремено потврђује, под законском одговорношћу, да су сви подаци и копије
докумената које је дао Продавцу за потребе закључења и праћења овог уговорног односа тачни и
веродостојни оригиналној документацији.
Члан 20.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за сваку Уговорну страну.
Продавац
Купац
______________________
_____________________

26/32

