Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/60
Датум: 23.01.2017. године

ПРЕДМЕТ: I Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНД-01/17
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Наручилац врши измену конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНД-01/17.
1.Измена обухвата:
На страни 39 конкурсне документације у поглављу X - Упуство понуђачима како да сачине понуду
мења се опис тачке 10. у делу другог пасоса који гласи:

Цена се у обрасцу понуде исказује у динарима (РСД), без пореза на додату вредност и са
обрачунатим порезом на додату вредност.
Цена мора да обухвата цену електричне енергије са свим трошковима у складу са Законом
о енергетици.
Трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина), односно
трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, и акцизу на
електричну енергију, продавац ће у посебно исказати у рачуну и фактурисати купцу сваког
месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје купца, и то на следећи начин:
а) за приступ систему за пренос електричне енергије – према важећој (у периоду обрачуна)
Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне
енергије, а која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије;
б) за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије - према важећој (у периоду
обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а која је
објављена у Службеном гласнику Републике Србије.
в) за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије - према важећој Уредби о
мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.
г) за акцизу за електричну енергију – према Закону о изменама и допунама Закона о акцизама,
(''Службени гласник РС'', бр. 55 од 25.06.2015.)
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92.
Закона.

У поглављу Х - Упуство понуђачима како да сачине понуду на страни 39 конкурсне документације,
мења се опис тачке 10. у делу другог пасоса који након измене гласи:

Цена се у обрасцу понуде исказује у динарима (РСД), без пореза на додату вредност и са
обрачунатим порезом на додату вредност.
Цена мора да обухвата цену електричне енергије са свим трошковима у складу са Законом
о енергетици, осим трошкова приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система
(мрежарина), односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије, и акцизу на електричну енергију, продавац ће у посебно исказати у рачуну и
фактурисати купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје
купца, и то на следећи начин:
а) за приступ систему за пренос електричне енергије – према важећој (у периоду обрачуна)
Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне
енергије, а која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије;
б) за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије - према важећој (у периоду
обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а која је
објављена у Службеном гласнику Републике Србије.
в) за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије - према важећој Уредби о
мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.
г) за акцизу за електричну енергију – према Закону о изменама и допунама Закона о акцизама,
(''Службени гласник РС'', бр. 55 од 25.06.2015.)
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92.
Закона.
2.Измена обухвата:
На страни 17 конкурсне документације у поглављу VI-1 – Образац понуде, тачка 5) Образац
финансијске понуде, мења се опис подтачке 5.2. који гласи:

Исказане јединичне цене по јединици мере обухватају цену електричне енергије са балансном
одговорношћу која у себи укључује и остале трошкове (увозна царина и друге дажбине, осим
акцизе).
У поглављу VI-1 – Образац понуде, тачка 5) Образац финансијске понуде на страни 17 конкурсне
документације, мења се опис подтачке 5.2 који након измене гласи:

Исказане јединичне цене по јединици мере обухватају цену електричне енергије са
балансном одговорношћу која у себи укључује и остале трошкове (увозна царина и други
трошкови који утичу на цену ативне електричне енергије).

3.Измена обухвата:
На страни 19 конкурсне документације у поглављу VI-2 – Образац структуре цене са упуством како да
се попуни врши се допуна описа испод тачке 1 који гласи:
ПЛУС ТРОШКОВИ
У поглављу VI-2 – Образац структуре цене са упуством како да се попуни на страни 19 конкурсне
документације врши се допуна описа испод тачке 1 који након измене гласи:
1.Испорука електричне енергије гарантоване и одређене на основу остварене потрошње купца
(наручиоца)
Процењен
а
потрошња
за 2
године (24
месеци)

Поз.

Назив позиције

Јед.
мере

1

2

3

1.

ел.енергија ВТ

KWh

3.073.404

2.

ел.енергија НТ

KWh

1.169.182

3.

4

Јединич
на цена
у РСД,
без пдва, по 1
KWh
5

Укупна цена
у РСД без
ПДВ-а
6=4x5

ПДВ
_____ %
Износ
ПДВ-а у
РСД

Укупна цена
у РСД са
ПДВ-ом

7=6 x % pdv-a

8=6+7

УКУПНА ЦЕНА АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ (1 + 2):

ПЛУС ТРОШКОВИ
4.Измена обухвата:
На страни 8 конкурсне документације у поглављу IV-2 – Додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке члана 76. Закона врши се допуна додатног услова који гласи:
Уколико понуђач нуди добро домаћег порекла уз понуду доставити потврду Привредне коморе
Србије. Као Доказ доставити копију потврде Привредне коморе Србије.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, биће продужен рок за подношење понуда и њихово
отварање. Нови рок за подношење понуда је 30.01.2017. године, до 10 часова, а јавно отварање понуда
обавиће се истог дана у 10,30 часова.

-У прилогу су измењене стране конкурсне документације - 39,17,19 и 8.

Комисија Наручиоца за јавну набавку
број ДУ-ЈНМВ-01/17

Јавна набавка добара- електричне енергије , број ДУ-ЈНД-01/17
Наручилац: Дом ученика средњих школа-Београд, Хајдук Станка 2
-Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
трошкова прикаже у понуђеној јединичној цени за предмет набавке;
Обрачун и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по наведеним
јединичним ценама за вишу тарифу (ВТ) и нижу тарифу (НТ), а према стварно испорученој
количини електричне енергије за обрачунски период, на местима примопредаје током
периода снабдевања.
Цена се у обрасцу понуде исказује у динарима (РСД), без пореза на додату вредност и са
обрачунатим порезом на додату вредност.
Цена мора да обухвата цену електричне енергије са свим трошковима у складу са
Законом о енергетици, осим трошкова приступа и коришћења преносног и
дистрибутивног система (мрежарина), односно трошкове накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије, и акцизу на електричну енергију, продавац
ће у посебно исказати у рачуну и фактурисати купцу сваког месеца, на основу обрачунских
величина за места примопредаје купца, и то на следећи начин:
а) за приступ систему за пренос електричне енергије – према важећој (у периоду
обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за
пренос електричне енергије, а која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије;
б) за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије - према важећој (у периоду
обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а која је
објављена у Службеном гласнику Републике Србије.
в) за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије - према важећој
Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.
г) за акцизу за електричну енергију – према Закону о изменама и допунама Закона о
акцизама, (''Службени гласник РС'', бр. 55 од 25.06.2015.)
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл.
92. Закона.
-Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
-Наручилац дозвољава, након закључења уговора, промену цене или других битних
елемената уговора, услед промена прописа у области енергетике у Републици Србији, а
све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 и
85/15).
-У случају да Наручилац изврши прикључење нових подстаница, односно повећа број
мерних места, он може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5 % укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу са чланом
115. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15).
11) Подаци о врсти, садржини и начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
Приликом подношења понуде понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачима, односно група понуђача је у обавези су да уз понуду доставе у корист
Наручиоца:
а.) Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - Бланко соло меницу, са роком
важности не краћим од рока важности понуде, регистровану у Регистру Народне банке
Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом
Понуђача, уз коју се доставља једнократно менично овлашћење, да се меница може
попунити до 5 % од вредности понуде* без ПДВ, у случају да:
- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности
наручиоца,
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Јавна набавка добара- електричне енергије , број ДУ-ЈНД-01/17
Наручилац: Дом ученика средњих школа-Београд, Хајдук Станка 2
5) ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ
5.1. На основу табеларног приказа оријентационе потрошње за две године
наручиоца из конкурсне документације, даје се понуда која обухвата јединичну
цену електричне енергије (по 1 KWh) са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици:

Поз.

Тарифни став

Јед.
мере

1

2

3

1.

енергија ВТ

KWh

2.

енергија НТ

KWh

Јединична
цена у РСД,
без пдв-а, по 1
KWh

Стопа
ПДВ-а
у%

Износ
ПДВ-а у
РСД

Јединична
цена у РСД,
са пдв-ом, по
1 KWh

4

5

6=4x5

7=4+6

(Укупна вредност понуде утврдиће се према стварно испорученој количини
електричне енергије, а на основу јединичних цена за један кWh електричне енергије.)
5.2. Исказане јединичне цене по јединици мере обухватају цену електричне
енергије са балансном одговорношћу која у себи укључује и остале трошкове
(увозна царина и други трошкови који утичу на цену активне електричне енергије).
5.3. Понуђена цена не обухвата:
- трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система
електричне енергије
(Цена ове услуге обрачунава се и плаћа у складу са прописима Републике Србије на
основу рачуна који испоставља Продавац, а формира се 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 „Сл.
гласнику РС'';)
-трошковe накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
(Цена ове услуге обрачунава се и плаћа у складу са прописима Републике Србије на
основу рачуна који испоставља Продавац, а према важећој Уредби о мерама
подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије)
-акцизу.
5.4.Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачки 5.2. и 5.3. овог
обрасца, верификује понуђач.
5.5. Рок испоруке: од 00:00 до 24:00 у периоду трајања оквирног споразума, односно
појединачних уговора на основу закљученог оквирног споразума, а најкасније до
закључења новог уговора у поступку јавне набавке предметног добра за 2019. годину.
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VI-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12 и 68/15), и
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени
гласник РС“ бр.86/15), за јавну набавку број ДУ-ЈНД-01/17, по понуди бр. ____________од _________
201___.год., дајемо следећу
СТРУКТУРУ ЦЕНЕ
1.Испорука електричне енергије гарантоване и одређене на основу остварене потрошње купца
(наручиоца)

Поз.

Назив позиције

Јед.
мере

Процењена
потрошња
за 2 године
(24 месеци)

1

2

3

4

1.

ел.енергија ВТ

KWh

3.073.404

2.

ел.енергија НТ

KWh

1.169.182

3.

Јединичн
а цена у
РСД, без
пдв-а, по
1 KWh

Укупна цена у
РСД без ПДВа

5

6=4x5

ПДВ
_____ %
Износ ПДВа у РСД
7=6 x % pdva

Укупна цена у
РСД са ПДВ-ом

8=6+7

УКУПНА ЦЕНА АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (1
+ 2):

ПЛУС ТРОШКОВИ
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
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.
5. Трошкови акцизе за електричну енергију
Према Закону о изменама и допунама Закона о акцизама, (''Службени гласник РС'', бр. 55 од 25.06.2015.)
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 5 овог обрасца, верификује понуђач.
Датум:
_____________________

М.П.

________________________
потпис овл.лица понуђача

Упутство како се попуњава образац структуре цене
Понуђач попуњава образац структуре цене тако што:
 У колону 5 уписује јединичну цену са свим трошковима изражену у РСД по јединици мере (kWh) без
обрачунатог ПДВ-а;
 У колони 6 уписује укупну цену у РСД, као производ оријентационе количине утрошака елек.енергије за 24
месеци (кол.4) и јединичне цене (кол.5)
 У колону 7 уписује вредност пдв-а, исказан у РСД обрачунат на основу стопе ПДВ-а на укупну цену из
колоне 6;
 У колону 8 уписује укупну понуђену цену изражену у РСД са ПДВ-ом за активну електричну енергију на
основу оријентационих количина из кол. 4;
-Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан
са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 1. до 5. обрасца структуре цене.
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Јавна набавка добара- електричне енергије , број ДУ-ЈНД-01/17
Наручилац: Дом ученика средњих школа-Београд, Хајдук Станка 2
б.Пословни капацитет - Понуђач Потврдом (уверењем) оператора преносног
мора бити активан учесник на система да је понуђач активан учесник на
тржишту
електричне
енергије, тржишту електричне енергије, односно да је у
односно да је у било ком периоду из било ком периоду из претходне две године до
претходне две године до дана дана објављивања позива за подношење
објављивања позива за подношење понуда на Порталу обавио минимално једну
понуда на Порталу обавио минимално трансакцију
једну трансакцију
в.Уколико
понуђач
нуди
добро - Копија потврде Привредне коморе Србије
домаћег порекла уз понуду доставити
потврду Привредне коморе Србије.
Напомена: Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду
подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов може да испуни група
понуђача заједно
 Испуњеност обавезних услова за учешће, тачке 1., 2. ,3. и 4 у табели IV-1, понуђачи доказују
достављањем уз понуду копија наведених доказа.
 Испуњеност обавезног услова из тачке 5. у табели IV-1 понуђач доказује достављањем
оверене и од стране овлашћеног лица понуђача потписане Изјаве на обрасцу VI-5 конкурсне
документације.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе из члана 75.
тачке 1.-3. Закона који су јавно доступни на интернет страници АПР-а, ни у моменту
подношења понуде ни пре доношења одлуке о додели уговора.
 Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона заинтересована лица доказују сходно
члану 77. Закона, на начин који је утврђен у табели IV 2.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, нити дужи
од 15 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
 Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач за подизвођача
доставља копију електронског документа у писаном облику у складу са законом који се уређује
електронски документ.
 Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која је наступила након
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописан начин.
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
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