Комисија за јавну набавку добара - Набавка електричне енергије за потребе Завода за
заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана, број јавне
набавке 08/15

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 25.08.2015. године примљена је информација заинтресованог лица и у вези са
тим извршена је измена конкурсне документације за јавну набавку добара - Набавка
електричне енергије за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за
период од годину дана, број јавне набавке 08/15.
Измене се односе на следеће ставке:
У поглављу VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под тачком
15. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ страна 16/35 додаје се реченица
Акцизa за уторшену електричну енергију ниje урачунатa у понуђену цену електричне
енергије.
У поглављу VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, под тачком 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ,
страна 23/35, додаје се реченица
Акцизa за уторшену електричну енергију ниje урачунатa у понуђену цену електричне
енергије.
У члану 3. МОДЕЛА УГОВОРА страна бр. 25/35 додаје се реченица
Акцизa за уторшену електричну енергију ниje урачунатa у понуђену цену електричне
енергије.

ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ САДА ГЛАСЕ:
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Цена обухвата цену електричне енергије у складу са Законом о енергетици, набавку и
испоруку електричне енергије.
Обавеза је понуђача да искажу јединичну цену kwh више дневне тарифе за активну енергију,
ниже дневне тарифе за активну енергију, накнаде за подстицај и одобрене снаге, без ПДВ-а и
са ПДВ-ом.
Акцизa за уторшену електричну енергију ниje урачунатa у понуђену цену електричне
енергије.
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.
16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН И НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Позив за подношење понуда није објављен на страном језику.
17. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да у року од осам дана од дана потписивања
уговора, на име средстава финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом
„без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон депонованих
потписа.
Меница 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
назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр.
43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка електричне енергије за потребе Завода за
заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана, ЈН број 08/15

Укупна цена без ПДВ-а: за годину дана
______________________________динара;
Укупна цена са ПДВ-ом за годину дана
____________________ __________динара;
45 дана од дана пријема исправног рачуна;
________ дана од дана отварања понуда;

Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
(минимално 30 дана)
Рок испоруке:

Дванаест месеци од дана завршетка законске
процедуре промене снабдевача (очитавањем
бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа.
Мерна места Наручиоца прикључена на
дистрибутивни електроенергетски систем у
категорији потрошње на ниском напону и
широкој потрошњи у свему према Техничкој
спецификацији;

Место испоруке:

Акцизa за уторшену електричну енергију ниje урачунатa у понуђену цену електричне
енергије.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 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.
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складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку
електричне енергије.
Ангажовање подизвођача
Члан 2.
У случају да Снабдевач ангажује подизвођача:
Снабдевач у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из основног уговора и у
случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:
-_____________________ из ________________улица_______________број_________
-_____________________ из ________________улица_______________број_________
Цена
Члан 3.
Укупна вредност овог уговора износи највише _______________ динара (без
укљученог ПДВ-а) односно највише __________________ динара са укљученим ПДВ-ом
(Попуњава Купац).
Акцизa за уторшену електричну енергију ниje урачунатa у понуђену цену електричне
енергије.
Јединична цена за један kWh утврђена је Понудом из чл. 1 овог уговора, фиксна је и
непроменљива за уговорени период снабдевања.
Трошкове из става 3. овог члана уговора, 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 методологијама за
одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''.
Средства за наведену набавку у 2016. години биће реализована највише до износа
одобрених средстава од стране Секретаријата за културу за ову намену у 2016. години
Начин плаћања
Члан 4.
Купац се обавезује да Снабдевачу изврши месечно плаћање у року од 45 дана, од дана
службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне енергије,
потврђене од стране Снабдевача.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан
износ цене за преузету електричну енергију за један обрачунски период за сва мерна места.
Обрачун утрошене електричне енергије
Члан 5.
Оператор система 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.
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