Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2016-56
Дана: 13.09.2016. године
Кикинда

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку - набавка и испорука електричне енергије у отвореном поступку
врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У конкурсној документацији, за јавну набавку - набавка и испорука електричне енергије у
отвореном поступку Бр. ЈН 56/2016,
Страна 28 и 30
Табеле у којима су наведене накнаде бришу се.

На странама 29 и 31, као и у члановима 5. и 15. Уговора
Уместо:
12 месеци по потписивању уговора од 00:00 h до 24:00 h.
Односно
Уговор се закључује на од 12 месеци по потписивању уговора односно у периоду од ______2015.
године до ______2016. године.
Треба да стоји:
12 месеци од дана законске промене снабдевача од 00:00 h до 24:00 h.
Односно
Уговор важи 12 месеци од дана законске промене снабдевача.

У члану 5. и 6. Модела уговора
уместо
4276192 КWh
треба да стоји
_________________

Члан 8. Модела уговора брише се.

Став 3. члана 5. Модела уговора брише се.
Став 3. Члана 16. Модела уговора мења се и гласи:
У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све трошкове које је
имао до датума раскида уговора и сву директну и индиректну штету услед једностраног раскида.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Павле Поповић с.р.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добра – набавка и испорука електричне енергије за
потпуно снабдевање (Партија 1.)
ЦЕНА
Опис
1
Електрична енергија
са балансирањем

Количина

Једнична цена
(€/КWh )

Укупна цена за
480800 КWh
(€)

2

3

4

480800КWh

Цена (без мрежарине и накнаде) се обрачунава у динарској противвредности по средњем
курсу Народне Банке Србије важећем на датум промета (датум очитавања).
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
Цена обухвата цену електричне енергије без акцизе.
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 дистрибуцију електричне 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.

Рок и начин плаћања

Плаћање је сукцесивно, месечно, по
утрошеној електричној енергији. Рок
плаћања је најкасније 45 дана од дана
пријема исправног рачуна на адресу
наручиоца под условима утврђеним моделом
уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.)

Рок важења понуде (не може бити краћи
од 30 дана од дана отварања понуда)
Врста продаје:

Стална и гарантована

Капацитет испоруке:

на бази процењене потрошње дате у
табелама у прилогу

Период испоруке:

12 месеци од дана законске промене снабдевача
од 00:00 h до 24:00 h.

Место испоруке су мерна места купца
прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону и
широкој потрошњи (списак објеката је у
прилогу 1. који је саставни део конкурсне
документације).

Место испоруке:

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

___________________________________

5.1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добра – набавка и испорука електричне енергије за
потпуно снабдевање – Јавна расвета (Партија 2.)
ЦЕНА
Опис
1
Електрична енергија
са балансирањем

Количина

Једнична цена
(€/КWh )

Укупна цена за
4276192 КWh
(€)

2

3

4

4276192 КWh

Цена (без мрежарине и накнаде) се обрачунава у динарској противвредности по средњем
курсу Народне Банке Србије важећем на датум промета (датум очитавања).
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о
енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
Цена обухвата цену електричне енергије без акцизе.
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 дистрибуцију електричне 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.

Рок и начин плаћања

Плаћање је сукцесивно, месечно, по
утрошеној електричној енергији. Рок
плаћања је најкасније 45 дана од дана
пријема исправног рачуна на адресу
наручиоца под условима утврђеним моделом
уговора. Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.)

Рок важења понуде (не може бити краћи
од 30 дана од дана отварања понуда)
Врста продаје:

Стална и гарантована

Капацитет испоруке:

на бази процењене потрошње дате у
табелама у прилогу

Период испоруке:

12 месеци од дана законске промене снабдевача
од 00:00 h до 24:00 h.

Место испоруке су мерна места купца
прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону и
широкој потрошњи (списак објеката је у
прилогу 1. који је саставни део конкурсне
документације).

Место испоруке:

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА
БРОЈ: _________________
ДАНА: ________________. године
КИКИНДА

УГОВОР
О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ - ЈАВНА РАСВЕТА

Закључен дана ______________. године, између:
Град Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, председник Општине (у даљем тексту: наручилац)
и
________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,
ПИБ: _______________, Матични број: ___________________
Број рачуна:________________, Назив банке:
кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: добављач).
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка и испорука електричне енергије са потпуним снабдевањем –
Јавна расвета (Партија 2.), под условима утврђеним овим уговором и законским прописима
којима се уређују права и обавезе по основу производње и продаје електричне енергије.
Члан 2.
Наручилац је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012 и 14/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца дана _______2016. године, спровео отворени поступак
јавне набавке набавка и испорука електричне енергије потпуно снабдевање.
Члан 3.
Добављач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем ______
која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.
Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012 и 14/2015), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. __________ од
__________ године изабрао добављача за испоруку електричне енергије.
Члан 4.
Добављач ће испоруку вршити самостално.
АЛТЕРНАТИВА

Добављач ће подизвођачу/има _______________________________________________________
поверити вршење следећих испорука:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.
Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење уговора.

АЛТЕРНАТИВА
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________
За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно
Количина и квалитет
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да су продаја и преузимање и плаћање електричне енергије, која је
предмет овог уговора, изврши на следећи начин:
• Врста продаје: стална и гарантована,
• Капацитет испоруке: на бази процењене потрошње
• Период испоруке: 12 месеци по потписивању уговора од 00:00 h до 24:00 h, према
централно европском времену.
• Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије
за обрачунски период на местима примопредаје током период снабдевања, а под
условима утврђеним овима уговором, процењена количина од Наручиоца _____________
КWh, са процењеном потрошњом датој у табели 3. у конкурсној документацији.
• Место примопредаје: Место испоруке су мерна места купца прикључена на
дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о
раду преносног система, односно Правилима о раду дистрибутивног система Републике Србије.
Најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, Добављач је дужан да закључи и
Наручиоцу достави:
1) Уговор о приступу система са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
Цена електричне енергије
Члан 6.
Цена за испоручену електричну енергију износи ________________ ЕВРА за један КWh.
Цена из горњег става је фиксна.
Обрачун-фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по
наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини
електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода
снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором, све до вредности за количину енергије

од __________ КWh од _______________ЕВРА (словима........................................................................................................).
Плаћање уговорене цене из става 1. овог члана Наручилац ће извршити Добављачу у динарској
противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета (датум очитавања) на
рачун Добављача.
Добављач ће фактурисање вршити посебно за сваког од наручиоца који су потписници овог
Уговора и такође ће фактуру за испоручену електричну енергију доставити на адресу
наведених наручиоца.
У цену из става 1. овог члана су урачунати трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови
приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, трошкови накнаде за подстицај
повлашћених произвођача, ПДВ и акцизе.
Трошкове из става 4. овог члана Наручилац се обавезује да исплати Добављачу у складу са
чланом 7., 8. и 9. овог Уговора.
Место испоруке
Члан 7.
Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и јавној расвети (списак објеката је у прилогу
1. који је саставни део конкурсне документације).
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања.
Члан 8.
Добављач издаје Наручиоцу 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.
Добављач рачун издаје у два примерка и доставља Наручиоцу, путем поште.
Добављач ће у рачуну из става 1. овог члана посебно исказати: цену продате електричне
енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и обрачунати ПДВ.
Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Добављача у складу са његовим
писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број рачуна који се плаћа.
Наручилац се обавезује да сноси све банкарске трошкове, своје и коресподентске банке, који су
у вези са плаћањима по основима из овог Уговора.
Добављач ће сносити само банкарске трошкове своје банке.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Добављачу уплати на рачун укупан износ
задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана.
Право Наручиоца на приговор на рачун
Члан 9.
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана
добијања рачуна.
Приговор Наручиоца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна.
Наручилац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У
случају да је приговор основан, Добављач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и
доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
У случају да Добављач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити
Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.
Рок плаћања

Члан 10.
Наручилац је дужан да плати рачун у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема
оригиналног рачуна.
У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Добављачу, за период
доцње плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на основу
обрачуна камате, испостављеног од стране Добављачу.
Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет
Добављача.
Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом,
ако је у њима садржан погрешан обрачун (оспорене или накнадно установљене грешке) и ако
су резултати посебног договора између купца и продавца (протокол, отпис камате и сл.)
Гаранције
Члан 11.
Добављач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења
за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, 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 назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде 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. Рок
важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних
обавезе понуђача која су предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити меницу за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и
на начин предвиђен уговором.
Неизвршење уговорних обавеза
Члан 12.
Наручилац ће активирати меницу из члана 11. овог Уговора у случају да Добављач не испоручи
електричну енергију под условима и на начин утврђеним чланом 5. овог Уговора.
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.
Виша сила
Члан 13.
Виша сила ослобађа Добављача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине
електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања.
Као виша сила, за Добављача и за Наручиоца, 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.
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.

У случају да виша сила на страни Добављача траје дуже од 30 (тридесет дана), Наручилац има
право да простом писаном изјавом достављеном Добављачу, у којој се позива на овај члан
уговора, раскине овај уговор без остављања примереног раскидног рока Добављачу.
Рок трајања Уговора
Члан 14.
Уговор важи 12 месеци од законске промене снабдевача.

Раскид уговора
Члан 15.
У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране,
Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у
писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора.
Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена
законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода
буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.
У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све трошкове
које је имао до датума раскида уговора и сву директну и индиректну штету услед једностраног
раскида.
Решавање спорова
Члан 16.
Добављач и Наручилац, уколико је по законима Републике Србије Продавац домаће лице, су
сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са
овим уговором надлежан стварно надлежни суд по закону Републике Србије у Кикинди и да се
за све што није посебно уређено овим уговором примењује Закон о облигационим односима у
верзији која је у примени у Републици Србији и други материјални закони и прописи
Републике Србије.
Добављач и Наручилац, уколико је по законима Републике Србије Продавац није домаће лице,
су сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са
овим уговором надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду,
да се примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у
Београду, а примењује се као меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која
је у примени у Републици Србији и материјални закони и прописи Републике Србије.
Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима уговор
на српском језику.
Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу уговорним
странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе утврђене уговором
под претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и другим прописима који
се односе на извршење обавеза утврђених уговором.
Измене и допуне
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора уколико су у сагласности са
позитивним прописима врше у писаној форми путем анекса овог уговора уз обострану
сагласност.
Завршне одредбе

Члан 18.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере
печатом.
Члан 19.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних оригиналних примерака на српском језику од
којих обе уговорне стране задржавају по 3 (три) примерка.
Сви евентуално начињени преводи овог уговора немају снагу уговора, сматрају се само
преводом и не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом тумачења
овог уговора.
Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља оригинал и
производи једнако правно дејство.

Наручиоци:
________________________

Добављач:
__________________________
ПОНУЂАЧ

Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује
да прихвата наведени моде

