Број: 1010
Датум: 09.12.2019.
ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку број ЈН 03/2019
Јавна набавка мале вредности – набавка добара:
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све
потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број
3/2019, услед техничке грешке мења се део конкурсне документације, и то на страни 4,
28, 32, и 36. Комисија за јавну набавку поступка 03/2019, обавештава да је рок за доставу
понуда у поступку мале јавне набавке добара-електричне енергије, за потребе Културног
центра ,,Чукарица“ из Београда, Тургењевљева број 5, продужен до 17.12.2019. године до
11,30 часова.
Понуде ће се отварати исти дан у 12,00 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број: 03/2019 је набавка електричне
енергије за потпуно снабдевање – ознака из ОPН: 09310000 – електрична
енергија.
Предметна јавна набавка – набавка електричне енергије се спроводи за период
од три месеца од закључења уговора, односно до утрошка планираних средстава,
свакодневно и континуирано од 00:00 до 24:00 сата.
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама

III ВРСТА ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА,
РОК
ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО
ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНА ДОДАТНА ДОБРА, УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет јавне набавке – електричне енергије ОPH: 09310000 – набавка
електричне енергије (закључење уговора о потпуном снабдевању).
Количина електричне енергије ће се одређивати на основу потрошње купца
(наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.
Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период
новембар 2018. – октобар 2019. године из Табеле (у прилогу).
Врста продаје
Стална и гарантована.
Техничке карактеристике
У складу са документом Правила о раду тржишта електричном енергијом.
Квалитет добара
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о
раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног
система („Сл. гласник РС“ број 9/2014) и Правилима о раду дистрибутивног
система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.

IV

ТЕХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈА
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УКУПНА ПОТРОШЊА ВТ – за горе наведени период 226.960kWh
УКУПНА ПОТРОШЊА НТ – за горе наведени период

48.400 kWh

УКУПНА ПОТРОШЊА ВТ – за три месеца 69.160kWh
УКУПНА ПОТРОШЊА НТ – за три месеца 15.440kWh
УКУПНА ПОТРОШЊА ВТ + НТ – за три месеца 84.600kWh

IX

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ
А)
Јединична цена за
активну енергију

Јединична цена без
ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

јединична цена
динара/КWh

- да је Купац донео одлуку бр._______________ од ____________ 2019. године
о додели уговора Снабдевачу за јавну набавку електричне енергије.

Члан 2.
Предмет уговора
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 бр. _____ и понудом
Снабдевача бр. _________ од _________ 2019. године, у свему у складу са свим
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку
електричне енергије.
Члан 3.
Количина и квалитет електричне енергије
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу.
Капацитет испоруке: јединична цена е/kwh
Период испоруке три месеца од дана закључења уговора, односно до утрошка
планираних средстава, свакодневно и континуирано од 00:00 до 24:00 сата.
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца
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ЕДБ број: 94265540
Одобрена снага: 127 kW
Место испоруке: обрачунско мерно место Купца, прикључено на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на ниском напону, у складу са постојећом ознаком
ЕД, из табеле и конкурсне документације.

Члан 10.
Раскид уговора
Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 дана од дана
потписивања писменог споразума о раскиду Уговора и у случајевима
предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.
У случају једностраног раскида Уговора, страна на којој је кривица за раскид
дужна је да другој уговорној страни надокнади штету.

Решавање спорова

Члан 11.

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 надлежни суд у Београду уколико
је Продавац домаће лице. Уколико Продавац није домаће лице, за решавање
спорова биће надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије
у Београду.
Члан 12.
Период важења уговора
Уговор се закључује на период од три месеца од дана потписивања - ступања на
снагу.
Уговор престаје да важи истеком времена на који је закључен, односно утрошком
планираних средстава.
Члан 13.
Измене и допуне уговора
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, о чему се сачињава анекс Уговора.
Члан 14.
Завршне одредбе
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

Културни центар „Чукарица“
Комисија за јавну набавку

