
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 366-ЈНМВ-Д-5/2016
Датум: 8.2.2016. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12,
14/2015  и  68/2015)  Комисија  за  јавну  набавку  у  поступку  јавне  набавке  мале
вредности  добра –  електрична енергија, редни број јавне набавке мале вредности
ЈНМВ-Д-5/2016 (1.1.4), Наручилац ЈКП „Градско зеленило“ Чачак ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда измени или
допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави
на Порталу јавних набавки као и на својој интернет стараници.

У  предметном  поступку  јавне  набавке  мале  вредности,  Комисија  за  јавну
набавку  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  добра  –  електрична  енергија,
редни број  јавне  набавке  мале  вредности  ЈНМВ-Д-5/2016  (1.1.4),  Наручилац  ЈКП
„Градско зеленило“ Чачак, врши измену конкурсне документације и то:

Стране под редним бројем 22/31 и 25/31 предметне конкурсне документације
престаје да важи и замењује се странама 22/31  и 25/31 -  по изменама конкурсне
документације.

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаке 22/31  и 25/31 - по
изменама конкурсне  документације,  из  тог  разлога  је  неопходно  да  потенцијални
понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно
је  да  овом  изменом  објављене стране 22/31  и  25/31 -  по  изменама  конкурсне
документације, преузму са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца
и изврше замену првобитно објављених страна конкурсне документације – редни
број страна конкурсне документације 22/31 и 25/31.

 
У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач

поступи у складу са наведеним изменама. 
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22/31 - по изменама конкурсне документације

VII ОБРАЗАЦ 
ПОНУДА БР. ____________________

                                (ваш број)
Сходно Вашем позиву за подношење понуда од дана ___________ , у поступку број ЈНМВ-Д-

5/2016 (1.1. 4); на бази датих подтака, достављамо Вам следећу понуду:
Р. 
бр.

Адреса мерног места ЕД Број Број бројила Ангажована 
снага

1. Цвећара „Нарцис“ Косовски венац бб, Чачак 1622312243 3785888 17,25

2. „Градско зеленило“, Градско гробље, Милоша
Обилића бб, Чачак

1622314151 132985 17,25

3. „Градско зеленило“, Стакленик, Симе Сараге 
71, Чачак

1622332014 1775371 17,25

4. „Градско зеленило“, Управа, Симе Сараге 71, 
Чачак

1622332020 68521 34,50

5. Продавница „Камелија“, Кужељева 33, Чачак 1622342720 8026281 17,25

6. ЈКП „Градско зеленило“, Управа гробља, 
Потес Лозничко поље 2, број 8, Чачак

1622650660 3237479 17,25

АКТИВНА  ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕГРИЈА  СА  БАЛАНСИРАЊЕМ  КИЛОВАТЧАСОВА  60.000,00  ВИША
ТАРИФА без ПДВ-а: _________________________ динара;
+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина) + трошкови
накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада) + ПДВ
Aкцизa  за  уторшену  електричну  енергију  ниje  урачунатa  у  понуђену  цену  активне  електричене
енергије.

АКТИВНА  ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕГРИЈА  СА  БАЛАНСИРАЊЕМ  КИЛОВАТЧАСОВА  45.000,00  НИЖА
ТАРИФА без ПДВ-а: _________________________ динара;
+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина) + трошкови
накнаде за подстицај повлашћених произвођача ( накнада) + ПДВ
Aкцизa  за  уторшену  електричну  енергију  ниje  урачунатa  у  понуђену  цену  активне  електричене
енергије.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _______________________ динара

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _______________________ динара

Комерцијални услови:
Опција понуде:

Услови плаћања:

Напомена: Цена  обухвата  цену  електричне  енергије  са  балансном  одговорношћу  у  складу  са
Законом  о  енергетици  (  без  урачунатог  ПДВ-а).  Aкцизa  за  уторшену  електричну  енергију  ниje
урачунатa у понуђену цену активне електричене енергије.
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену
електричну  енергију  које  Оператер  дистрибутивног  система  обрачунава  Понуђачу,  Понуђач  ће
фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје
Наручиоца, на основу ценовника о цени приступа систему за дистрибуцију електричне  енергије на
коју је дата сагласност Агенције за енергетику Републике Србије.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о раду
преносног система, односно Правилима о раду дистрибутивног система Републике Србије.

                                                                         Понуђач
                                                                 _______________________
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25/31 - по изменама конкурсне документације

Aкцизa  за  уторшену електричну енергију  ниje  урачунатa  у  понуђену цену активне
електричене енергије у складу са Законом о изменама и допунама Закона о акцизама  (“Сл.
Гласник РС”  бр. 55 од 25.06.2015. год.).

У  цену  из  става  1.  овог  члана  уговора  нису  урачунати  трошкови  приступа  и
коришћења система за  пренос  електричне  енергије  ни  трошкови  приступа  и  коришћења
система за дистрибуцију електричне енергије,  као ни накнаде за подстицај  повлашћених
произвођача електричне енергије. 

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Продавац ће, у оквиру рачуна, фактурисати
Купцу сваког  месеца,  на  основу обрачунских  величина  за  места  примопредаје  Купца,  уз
примену  ценовника  за  приступ  систему  за  пренос  електричне  енергије  и  ценовника  за
приступ  систему за  дистрибуцију  електричне  енергије,  а  у  складу  са  методологијама  за
одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''.

Продавац  ће  у  рачуну  из  става  1,  овог  члана  посебоно  исказати:  цену  продате
електричне енергије, трошкове приступа систему електричне енергије, Накнаду и обрачунати
ПДВ.

Начин обрачуна и фактурисање 
 

Члан 4. 
 

Као обрачунски период (период обрачуна)  утврђује  се  временски  период  од једне
године  од  дана  потписивања  уговора  почев  од
______________________________________________________________________________
_________.

Обрачунске  величине  се  утврђују  на  основу  приспелих  месечних  извештаја  о
очитавању обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система. 
 

Обрачунске величине које се користе за фактурисање испоручене активне електричне
енергије су: 
- активна енергија у вишој дневној тарифи (kWh) 
- активна енергија у нижој дневној тарифи (kWh) 

 
Порез на додату вредност (ПДВ) 
 

Члан 5. 
 

Купац  се  обавезује  да  Продавцу  исплати  обрачунати  ПДВ  на  уговорену  цену  за
продату електричну енергију из члана 3.
 
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања. 
 

Члан 6. 
 

Продавац  издаје  Купцу  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. 

Продавац рачун издаје у два примерка и доставља Купцу, путем поште. 
Продавац  ће  у  рачуну  из  става  1.  овог  члана  посебно  исказати:  цену  продате

електричне енергије,  акцизу  за уторшену електричну енергију, трошкове приступа систему
електричне енергије, Накнаду и обрачунати ПДВ. 
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