ОСНОВНА ШКОЛА
„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
- Комисија за јавну набавку Дел.бр.493/1
Дана:8.5.2019.
26220 К О В И Н
Трг Жарка Зрењанина бр.7
Тел/факс:013/741-300
Тел:013/741-011
Е-mail:zmajkovin@gmail.com
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15) наручилац ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин објављује
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЈН бр.2-I/2019
Мења се конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
добара-електрична енергија ЈН бр.2-I/2019 и то:
У Поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ, РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ страна 6. тачка 8.
Табела потрошње у претходног години тако што:
Уместо:
8. Табела потрошње у претходној години:
Наручилац

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин

ПИБ:

101409077

Матични број:

08012199

Категорија потрошње:

Широка потрошњаједнотарифни

Широка потрошњаједнотарифни

Број бројила

899359

1808608

Број места мерења:

4012533042

4012533050

Адреса мерног места:

26220 Ковин
Ул.Трг Жарка
Зрењанина
бр.7
17,25 kW

26223 Гај, Мало
Баваниште
Ул.Вука Караџића бб.

Одобрена снага:

17,25 kW
1

Потрошња

Потрошња

Активна електрична
енергија у ВТ (јединица
мере kWh)
6.060
6.810
6.780
3.960
3.810
2.190
630
780
3.750
5.970
6.420
6.540
53.700

Активна електрична
енергија у ВТ (јединица
мере kWh)
2.984
3.933
3.275
1.508
624
263
0
0
67
2.180
2.939
3.921
21.694

Јануар 2018.
Фебруар 2018.
Март 2018.
Април 2018.
Мај 2018.
Јун 2018.
Јул 2018.
Август 2018.
Септембар 2018.
Октобар 2018.
Новембар 2018.
Децембар 2018.
Укупно по мерном
месту активна ЕЕ у ВТ
(Ј.мере kWh
Укупно активна ЕЕ у ВТ (Јединица мере kWh):

75.394

Треба да стоји:
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8. Табела потрошње у претходној години:
Наручилац

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин

ПИБ:

101409077

Матични број:

08012199

Категорија потрошње:

Широка потрошњаједнотарифни

Широка потрошњаједнотарифни

Број бројила

899359

1808608

Број места мерења:

4012533042

4012533050

Адреса мерног места:

26220 Ковин
Ул.Трг Жарка
Зрењанина
бр.7
17,25 kW

26223 Гај, Мало
Баваниште
Ул.Вука Караџића бб.

Потрошња

Потрошња

Активна електрична
енергија у ЈТједнотарифна
потрошња
(јединица мере kWh)
6.060
6.810
6.780
3.960
3.810
2.190
630
780
3.750
5.970
6.420
6.540
53.700

Активна електрична
енергија у ЈТједнотарифна
потрошња
(јединица мере kWh)
2.984
3.933
3.275
1.508
624
263
0
0
67
2.180
2.939
3.921
21.694

Одобрена снага:

Јануар 2018.
Фебруар 2018.
Март 2018.
Април 2018.
Мај 2018.
Јун 2018.
Јул 2018.
Август 2018.
Септембар 2018.
Октобар 2018.
Новембар 2018.
Децембар 2018.
Укупно по мерном месту
активна ЕЕ у ЈТ (Ј.мере
kWh)
Укупно активна ЕЕ у ЈТ (Јединица мере kWh):

17,25 kW

75.394
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У поглављу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ страна 25 тачка 5) образца понуде „ОПИС
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-јавна набавка мале вредности добара – електрична
енергија“ тако што:
Уместо:
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-јавна набавка мале вредности
добара – електрична енергија
Предмет набавке

Јединица
мере

1
Активна
електрична
енергија у ВТ
(јединствена
тарифа)

2

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

kWh

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Процењене
количине
5
75.394

Укупна
цена без
ПДВ-а
6 (3х5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
7 (4х5)

Рок важења понуде:
_____ дана од дана отварања понуда
Рок плаћања (минимално15, максимално 45 дана):
____ од дана испостављања рачуна (фактуре)
Укупна цена без ПДВ-а за процењену количину
Укупна цена са ПДВ-ом за процењену количину
Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа 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 РС“.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и
конкурсне документације за ову јавну набавку.
Датум:____________________

М.П

Понуђач:

_________________________
Напомена: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 грепе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Треба да стоји:
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-јавна набавка мале вредности добара –
електрична енергија
Предмет набавке

Јединица
мере

1
Активна
електрична
енергија у ЈТ
(једнотарифна
потрошња)

2

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

kWh

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Процењене
количине
5
75.394

Укупна
цена без
ПДВ-а
6 (3х5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
7 (4х5)

Рок важења понуде:
_____ дана од дана отварања понуда
Рок плаћања (минимално15, максимално 45 дана):
____ од дана испостављања рачуна (фактуре)
Укупна цена без ПДВ-а за процењену количину
Укупна цена са ПДВ-ом за процењену количину
Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа 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 РС“.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и
конкурсне документације за ову јавну набавку.
Датум:____________________

М.П

Понуђач:

_________________________
Напомена: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 грепе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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У поглављу VII МОДЕЛ УГОВОРА страна 27 конкурсне документације
тако што:
Уместо:
Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора о јавној набавци сваким
даном у периоду од 00:00 до 24:00h;
- Количина енергије: на основу остварене потрошње наручиоца;
- Место испоруке (два места испоруке: матична школа и издвојено одељено). Сва
обрачунска мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону и широка потрошња-једнотарифни у
складу са подацима из табела конкурсне документације.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде
у складу са Правилима о раду преносног система („Сл.гласник РС“ бр.79/2014).
Снабдевач се обавезује 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 преносног система („Сл.гласник РС“ бр.79/14), Правилима о
раду дистрибутивног система („Сл.гласник РС“ бр.5/10, 3/14 и 41/14) и Уредбом о
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл.гласник РС“ бр.63/2013 и
91/18), односно у складу са важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
испоруку електричне енергије.
Цена електричне енергије
Члан 3.
Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за потребе
наручиоца изврши по цени:
-

-

За активну електричну енергију у ВТ ___________ динара без ПДВ-а за један kWh.

-

За активну електричну енергију у ВТ ____________ динара са ПДВ-а за један kWh.

Обрачун-фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по
наведеној цени са ПДВ-ом, а према стварно испорученој количини електричне енергије за
обрачунски период.
За процењене количине од 75.394 kWh укупно уговорена вредност
________________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом.

је

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
У цену из става 1. свог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења
система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнада за подстицај повлаћених
произвођача електричне енергије.
У складу са одредбама Закона о енергетици („Службени гласник РС“ број 145/2014),
Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“
број 63/2013 и 91/18), Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије („Службени гласник РС“ број 105/2012, 84/2013 и 87/2013) и Уредбе о
начину обрачуна и расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије („Службени гласник РС“ број 8/2013),
рачун који добављач испоставља наручиоцу мора да садржи следеће ставке:
1. Обавезе за испоручену електричну енергију;
2. Трошкове приступа по регулисаним тарифама;

Треба да стоји:
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Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора о јавној набавци
сваким даном у периоду од 00:00 до 24:00h;
- Количина енергије: на основу остварене потрошње наручиоца;
- Место испоруке (два места испоруке: матична школа и издвојено одељено).
Сва обрачунска мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на ниском напону и широка потрошњаједнотарифни у складу са подацима из табела конкурсне документације.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне
енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система („Сл.гласник РС“
бр.79/2014).
Снабдевач се обавезује 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 преносног система („Сл.гласник РС“
бр.79/14), Правилима о раду дистрибутивног система („Сл.гласник РС“ бр.5/10,
3/14 и 41/14) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(„Сл.гласник РС“ бр.63/2013 и 91/18), односно у складу са важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.
-

Цена електричне енергије
Члан 3.
Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за потребе
наручиоца изврши по цени:
-

За активну електричну енергију у ЈТ ___________ динара без ПДВ-а за један
kWh.

-

За активну електричну енергију у ЈТ ____________ динара са ПДВ-а за један
kWh.

Обрачун-фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије
врши се по наведеној цени са ПДВ-ом, а према стварно испорученој количини
електричне енергије за обрачунски период.
За процењене количине од 75.394 kWh укупно уговорена вредност је
________________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВом.
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.
У цену из става 1. свог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и
коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнада за
подстицај повлаћених произвођача електричне енергије.
У складу са одредбама Закона о енергетици („Службени гласник РС“ број
145/2014), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(„Службени гласник РС“ број 63/2013 и 91/18), Методологије за одређивање цене
приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“
број 105/2012, 84/2013 и 87/2013) и Уредбе о начину обрачуна и расподеле
прикупљених средстава по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије („Службени гласник РС“ број 8/2013), рачун који добављач
испоставља наручиоцу мора да садржи следеће ставке:
1. Обавезе за испоручену електричну енергију;
2. Трошкове приступа по регулисаним тарифама;
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Одштампати страну 5 и страну 7 Измена и допуна конкурсне документације и
њима заменити стране 25 и 27 првобитне конкурсне документације.
Остала документација остаје непромењена.
У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ова измена представља измену и допуну
конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара-електрична
енергија ЈН бр.2-I/2019 и постаје њен саставни део.
Председник комисије
Драгана Михајлов, дипл.правник
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