ПОНУДА
1) Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене потрошње купца:
Рд
број

Опис

1.

Виша тарфа за двотарифно
бројило (806.010 kWh)

2.

Нижа тарифа за двотарифно
бројило (396.990 kWh)

Укупна цена без ПДВ

Укупна цена са ПДВ

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Рок за плаћање:

Плаћање ће се извршити у року до 45 дана од дана
службеног пријема фактуре за претходни месец,
на јединственој фактури која ће обухватити
утрошену електричну енергију као и трошкове
приступа и преноса електричне енергије, као и
накнаду за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије и остале зависне трошкове.

Начин плаћања:

Вирмански

Рок испоруке:

Рок испоруке је свакодневно у времену од 00 до 24
часа.

Рок важења понуде (рок важења
_________ дана од дана отварања понуда.
понуде мора да важи најмање 60 дана
од дана отварања понуде):

2) Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос
електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике
Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3) Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
4) Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије
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Према важећој Уредби накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
(„Сл.гласник РС“ бр. 8/2019) и Уредби о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије у 2019. години („Сл.гласник РС“ бр. 8/2019). Сагласност на
примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. до 4. овог обрасца, верификује понуђач.
5) Трошкови акцизе
Према важећим прописима Републике Србије.

Датум и место

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

__________________________

_____________________________

Напомена:
Цена активне електричне енергије се исказује у динарима. Понуђена цена треба да
обухвати цену у јединици мере енергије kWh очитане вредности испоручене електричне
енергије на месту примопредаје са трошковима балансирања, а без урачунатих трошкова
царине и свим зависним трошковима услуге приступа и коришћења преносног система,
накнаде за подстицај обновљених извора енергије, накнада за унапређење енергетске
ефикасности, акциза и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са
прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Понуђач.
Понуђач потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у
тачкама од 2. до 5. обрасца понуде.
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JN 04/19

OBRAZAC BROJ: 6

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене
потрошње купца - наручиоца
Р.
Назив производа
бр.

1.
2.

1
Виша тарфа за
двотарифно бројило
Нижа тарифа за
двотарифно бројило

Јед.
мере

Планирана
количи-на
2

kWh

806.010 kWh

kWh

396.990 kWh

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна цена
Укупна цена
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
5 (2x3)
6 (2x4)

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКТОВАНУ ПОТРОШЊУ

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
• у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,;
• у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну
цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
• у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
НАПОМЕНА:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу наведени. У случају математичке грешке меродавна је
једична цена понуђеног добра без Пдв-а.
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ЈН 04/19

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
јавнa набавka електричне енергије
Редни број ЈН 04/19

Закључен између:
1. „Регионална депонија“ ДОО Суботица, Трг Лазара Нешића број 1, ПИБ:
105425742, матични број: 20354194, број рачуна 840-499743-34, Народна банка, Управа
за трезор., као наручиоца услуге (у даљем тексту: Наручилац) које заступа директор
Чола Голи, с једне стране и
2. _____________________________________________________, са седиштем у
____________________, улица ________________________________ број ___, ПИБ:
___________________________, матични број: _______________________________,
рачун број: __________________________________ код_________________________
банке, које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са
друге стране
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(назив подизвођача)

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
- да је Наручилац спровела отворени поступак јавне набавке број 04/2019, чији је предмет
набавка електричне енергије, ради закључења оквирног споразума са једним Добављачем на
период од једне године;
- да је Добављач доставио понуду број *********(биће преузето из понуде), која се налази се у
прилогу Оквирног споразума и саставни је део Оквирног споразума;
- да се на основу Одлуке о закључењу Оквирног споразума број *********, закључује
Оквирни споразум о набавци електричне енергије;
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Оквирном споразуму поверити
Подизвођачу *********;
- оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци. Обавеза настаје закључењем појединачног уговора на основу овог оквирног
споразума;
- Наручлац ће након ступања на снагу оквирног споразума закључивати уговоре у складу са
стварним потребама;
- појединачни уговор о набавци добара закључује се под условима из оквирног споразума у
погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, места и начина
испоруке.
- Оквирни споразум ће бити закључени на процењену вредност јавне набавке, имајући у виду
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да је количина добара оквирно одређена.
- у складу са чланом 52. став 3. ЗЈН, обавезе које наручилац преузима уговором о јавној
набавци морају бити уговорене у складу са прописима којима се уређује буџетски систем,
односно располагање финансијским средствима.
Предмет оквирног споразума
Члан 1.
Предмет Оквирног споразума је утврђивање услова за закључeње појединачних уговора
о набавци електричне енергије, између Наручиоца и Добављача, у складу са Понудом
Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Количина добара је оквирна за све време важења овог оквирног споразума.
Оквирна количина електричне енергије
Члан 2.
Пројектована оквирна количина активне електичне енергије по месецима рачунато по
оквирним количинама у (kWh) (за период од годину дана), износи 1.203.000 kWh.
Важење оквирног споразума
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године и ступа на снагу даном
потписивања.
Током периода важења оквирног споразума може се закључити више уговора у
зависности од стварних потреба Наручиоца.
Цена
Члан 4.
Уговорена цена износи:
- Виша тарфа за двотарифно бројило ................. динара/kWh без Пдв-а односно ...............
динара/kWh са ПДВ;
- Нижа тарфа за двотарифно бројило ................. динара/kWh без Пдв-а односно ...............
динара/kWh са ПДВ:
Укупна вредност Оквирног споразума износи 16.666.666,00 динара, без обрачунатог
пореза на додату вердност односно 20.000.000,00 динара са обрачунатим порезом за додату
вредност.
Укупна вредност свих појединачних уговора о јавним набавкама не може бити већа од
вредности Оквирног споразума из става 1 овог члана.
У јединичну цену из става 1. урачуната је цена електричне енергије са балансном
одговорношћу у складу са Законом а нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења
преносног система, накнаде за подстицај обновљених извора енергије, накнаде за унапређење
енергетске ефикасности акциза и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у
складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Добављач, а све у
складу са важећом одлуком о цени приступа систему за дистрибуцији електричне енергије
објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са методологијама за
одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије
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Јединична цена једног kWh очитане вредности испоручене електричне енергије на
месту примопредаје је фиксна и не може се мењати у току трајања оквирног споразума,
односно појединачног уговора.
Цена је исказана у динарима.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара.
Начин и рок плаћања
Члан 5.
Добављач је дужан да службеним путем достави фактуру Наручиоцу за утрошену
електричну енергију најкасније до 25-ог у текућем месецу за претходни месец.
Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закљученог уговора.
Плаћање ће се извршити у року до 45 календарских дана од дана службеног пријема
фактуре за предходни месец, на јединственој фактури који ће обухватити утрошену електричну
енергију као и трошкове приступа и преноса електричне енергије, као и накнаду за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије и остале зависне трошкове.
Наведене трошкове Добављач ће, у оквиру јединствене фактуре фактурисати сваког
месеца, на основу обрачунских величина на местима примопредаје Наручиоца уз примену
ценовника из Уредбе о начину и условима одређивања уједначених цена приступа
дистрибутивном систему (Службени гласнику РС“ бр. 113/13 и 65/14 ).
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.
Начин и услови закључења појединачних уговора
Члан 6.
Након закључења оквирног споразума са Добављачем, када настане потреба за
предметом набавке, Наручилац ће упутити Добављачу писмени позив за закључење уговора,
који може бити упућен и електронским путем, уколико Наручилац оцени да је ефикасније и
економичније.
Код закључивања појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог
оквирног споразума.
Уговори који се закључују на основу Оквирног споразума морају се доделити пре
завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора, закључених на
основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ по
потреби може трајати краће или дуже.
Добављач је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за закључење појединачног
уговора.
Појединачни уговор о набавци добара се закључује под условима из оквирног
споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, места и
начина.
Добављач је дужан да обезбеди континуитет стручних кадрова за све време трајања
уговора.
Списак локација наручиоца
Члан 7.
Локације одностно места испоруке Наручиоа су:
- Биково, Биковачки пут 260, Ед број 2120274755, број бројила 00225815, одобрена снага 400
(kW)
- Трансфер станица Бачка Топола, адреса Јосипа Мерковића бб, Ед број 2040264600, број
бројила 00174252, одобрена снага 43,47 (кW)
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- Трансфер станица Сента, адреса Карађорђева ББ, Ед број 9150265260, број бројила
одобрена снага 34,5 (кW)
- Трансфер станица Мартонош, адреса Слатина ББ, Ед број 2500265042, број бројила
одобрена снага 43,47 (кW)
- Рециклажни центар Мали Иђош, адреса Врбашки пут ББ, Ед број 2480269235, број
184591, одобрена снага 27,6 (кW)
- Рециклажни центар Нови Кнежевац, адреса Зелени пут ББ, Ед број 2560269910, број
200012, одобрена снага 27,6 (кW)

176091,
177434,
бројила
бројила

Место и начин испоруке
Члан 8.
Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње је средњи напон у објектима наручиоца, наведених у члану 7.
овог оквирног споразума.
Наручилац је дужан да приликом израде уговора унесе податке који се односе на
локације односно место испоруке, место мерења, број места мерења и број бројила.
Количина утрошене електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње
Наручилаца на месту примопредаје током периода снабдевања.
Испорука мора бити стална и гарантована на годишњем нивоу.
Добављач сноси све ризике у вези са преносом и испоруком електричне енергије до
места испоруке у складу са одредбама Закона о енергетици ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 145/2014 и 95/2018 и др. закон) и одредбама Уредбе о условима испоруке и
снабдевања електричне енергије ("Службени гласник Републике Србије", бр. 63/2013 и
91/2018).
Квалитет
Члан 9.
Добављач је дужан да обезбеди да врста и ниво квалитета испоручене електричне
енергије буду у складу са Правилима о раду преносног система.
Добављач је у обавези да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије ("Сл. гласник РС", бр. 120/2012 и
120/2014), Правилима о раду дистрибутивног система привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад ("Сл. гласник РС", бр. 8/2010, 2/2014 и
42/2014), односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који
регулишу испоруку електричне енергије.
Гаранција
Члан 10.
Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне
енергије.
Добављач је дужан да након закључења Уговора, а пре отпочињања снабдевања
закључи и Купцу достави:
- Уговор о приступу систему са оператором система на који је објект Снабдевача прикључен
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје .
Копије уговора из претходног става, Снабдевач је дужан доставити Купцу пре почетка
испоруке.
Средство финансијског обезбеђења
Члан 11.
Добављач је у тренутку закључења оквирног споразума предао:
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- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у износу од 10% вредности понуде без
ПДВ, потписану и оверену од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу
са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл.
гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и
начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015,
76/2016 и 82/2017);
- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а,
без сагласности Добављача може поднети на наплату у року који траје најмање 30 дана дуже од
истека рока важности оквирног споразума.
Реализација средства финансијског обезбеђењa
Члан 12.
Наручилац може да активира меницу у случају да :
- Добављач без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор у складу са
оквирним споразумом или
- Добављач не испуњава обавезе по закљученом оквирном споразуму као и по појединачним
уговорима.
Заложно право
Члан 13.
Потраживања из појединачно закључених уговора не могу се уступати другим правним
или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на
било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Члан 14.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 дана
од дана пријема фактуре поднесе приговор Добављачу.
Добављач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору
Наручиоца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног система.
Виша сила
Члан 15.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом,
рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који
су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити
спречени од стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат,
нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и
сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће
доказе.
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Измене током трајања уговора
Члан 16.
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења појединачног уговора о
јавној набавци повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.
Заштита података наручиоца
Члан 17.
Добављач је дужан да у току важења оквирног споразума као и приликом реализације
Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као
пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу.
Промена података
Члан 18.
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН без одлагања писмено
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног
поступка која наступи током важења оквирног споразума, односно током важења уговора и да
је документује на прописани начин.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 19.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона
који регулишу облигационе односе.
Члан 20.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом
оквирном споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног
суда у Суботици.
Члан 21.
Рок важења уговора закључених на основу оквирног споразума биће дефинисан
појединачним уговорима.
Члан 22.
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три)
припада свакој страни у оквирном споразуму.
Наручилац
Голи Чила, директор

Добављач
________________________

Напомена:
Споразум понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела споразума.
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У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи.
* - Попуњава Наручилац
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