Република Србија
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 920-021-02/2016-02
28.01.2016. године
Н И Ш

ПРЕДМЕТ:

Измене конкурсне документације број 920-021-02/2016-02
од 19.01.2016. године

На основу члана 63. Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и
68/2015) у поступку јавне набавке добара – електричне енергије за потребе Нишавског
управног лруга, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки 19.01.2016. године
наручилац је извршио измену конкурсне документације и то:
1. На страни 25 конкурсне документације у члану 3. Модела уговора
додаје се текст који гласи:
Цена не обухвата: трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије,
трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаду за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као ни трошкове акцизе на
утрошену електричну енергију. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца,
уз примену ценовника за приступ систему за дистрибуцију елекричне енергије, а у складу са
важећом Одлуком о утврђивању

методологија за одређивање цене приступа систему за

дистрибуцију електичне енергије („Службени гласник РС“ бр. 105/2012, 89/2013 и 87/2013) “.

Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту
наручиоца www.nis.okrug.gov.rs.

НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Прилог: Модел уговора ( пречишћен текст)

МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 920-021-02/2016-02,
између:

и

Наручиоца: Нишавски управни округ,
са седиштем у Нишу, ул. Страхињића Бана бб,
ПИБ:104211722, матични број: 17649396,
број рачуна: 840-1620-21
телефон: 018/523-434; факс :018/523-742
кога заступа Др Александар Цветковић
(у даљем тексту: Купац)
Испоручиоца:
.
са седиштем у
, улица
бр. ,
ПИБ:
, матични број:
Број рачуна:
Назив банке:
,
Телефон:
Телефакс:
кога заступа:
(у даљем тексту: Испоручилац)

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.920-021-02/2016-02- набавка
добара - електричне енергије;
да је Испоручилац доставио понуду број
од .02.2016.године, која у потпуности
испуњава услове из конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог уговора;
да је Наручилац изабрао Испоручиоца за набавку добара - електричне енергије, Одлуком о
избору најповољније понуде, у свему у складу са Законом о јавним набавкама
("Службени
гласник РС", бр. 124/12. 14/2015 и 68/2015);
• да ће Испоручилац пружити услугу самостално.

Члан 2.

Предмет уговора је набавка и испорука Електричне енергије у пословној 2016/2017. години, у
свему у складу са техничким и количинским спецификацијама датим у понуди. Наручилац је сагласан да
прихвати испоруку Електричне енергије која по својим техничким карактеристикама превазилази
минимални тражени квалитет и стандарде.
Члан 3.
Укупна вредност (на основу процењене потрошње на нивоу 12 месеци у Кwh): 95000двотарифно и 4500 по јединственој тарифи електричне енергије из члана 2. овог уговора износи
,00
динара словима (
), а по количини и вредности реализоваће се током пословне
2016/2017-те године, сходно месечним потрошњама, с тим што Наручилац није у обавези да реализује
количине и вредности у целости. Испоручилац може тражити корекцију цена из своје понуде, у току
трајања уговореног периода, једино ако дође до промене опште цене електричне енергије на тржишту
предметних добара за 5 и више процената, што ће доказати достављањем изјашњења (у некој од
прописаних форми) о повећању цена електричне енергије репрезентативних понуђача наведених
добара.
У вредност електричне енергије није урачунат ПДВ.
Цена не обухвата: трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије,
трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаду за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као ни трошкове акцизе на
утрошену електричну енергију. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца,
уз примену ценовника за приступ систему за дистрибуцију елекричне енергије, а у складу са
важећом Одлуком о утврђивању

методологија за одређивање цене приступа систему за

дистрибуцију електичне енергије („Службени гласник РС“ бр. 105/2012, 89/2013 и 87/2013)
Члан 4.
Предаја и пријем добара вршиће се у просторијама Нишавског управног округа у НишуМедијана 18105, ул. Страхињића Бана бб и у Алексинцу 18220, ул. Књаза Милоша 144. Рок испоруке
почев од првог календарског дана у наредном месецу у односу на месец у ком је закључен уговор, сваког
дана у времену од 00:00 часова до 24:00 часова за сво време трајања уговора.
За све скривене мане Испоручилац добара одговара Наручиоцу у складу са одредбама Закона о
облигационим односима.
Члан 5.
Место испоруке: ул. Страхињића Бана бб, 18105 Ниш-Медијана и у ул. Књаза Милоша 144, 18220
Алексинац, Нишавски управни округ.
Члан 6.
Плаћање добара из члана 2. овог Уговора, вршиће се на основу испостављене фактуре-рачуна од
стране Испоручиоца, у року од дана, а у свему како је наведено у понуди Испоручиоца, која је

саставни део овог Уговора. Плаћање испоручене електричне енергије, врши се на месечном нивоу, на
основу месечне потрошње. Испоручилац се обавезује да до 07. у месецу, испостави фактуру за испоручену
електричну енергију у претходном месецу.
Испоручилац се обавезује да ће достављене фактуре-рачуне платити одмах по истеку напред
наведених рокова за сваку месечну испоруку Електричне енергије.
Члан 7.
Испоручилац је обавезан да у уговореном периоду сарађује са представницима Наручиоца у
вези свих евентуалних потешкоћа у испоруци добара.
Члан 8.
Лице одговорно за контролу извршења уговорених обавеза испред Наручиоца је Предраг
Стојановић, саветник за финансијско-матаријалне послове.
Члан 9.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговара се
надлежност суда у Нишу.
Члан 10.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Уговор се сматра закљученим даном потписивања обе уговорне стране а ступа на снагу даном
завршетка процедуре промене снабдевача (очитавања стања на бројилу). Уговор се закључује за пословну
2016/2017. годину (12 месеци почев од месеца прве испоруке добара), и може бити раскинут у случају
непоштовања одредаба овог уговора и уколико Наручилац сматра да је то потребно.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3(три) примерка задржава
Наручилац, а остала 3/три/ примерка Испоручилац.
НАРУЧИЛАЦ
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НАЧЕЛНИК
Др Александар Цветковић

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

