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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1 су добра: Набавка електричне енергије.
Ознака из општег речника набавке (ознака CPV) – 09310000 – Електрична енергија.
Рок и начин плаћања: Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору
изврши најкасније у року до ___ дана (најкраћи рок 15 дана, а најдужи 45 дана) од дана
пријема исправног рачуна, који се формира на основу документа о очитавању утрошка
електричне енергије којим Наручилац и Испоручилац потврђују испоручене количине
електричне енергије за одређени обрачунски период.
Гарантни рок: Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку
електричне енергије.
Рок и место испоруке добара: Понуђач је у обавези да испоруку електричне енергије
изврши на мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону, у свему према подацима датим у табели у оквиру техничке
спецификације.
Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 часова сваког дана од дана
закључивања уговора, у периоду 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења
уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест) месеци од
дана закључења уговора.
У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до
24:00h сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача
(очитавањем бројила), у периоду од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до
искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12
(дванаест) месеци од дана закључења уговора.
Рок важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет)
календарских дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.

Други захтеви:
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од
стране одговорног – овлашћеног лица и оверену печатом којом се обавезује да ће уколико
му буде додељен Уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са
чланом 141. став 5 Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању Уговора
закључити:
1)Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег
купца прикључен;
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.
Резервни критеријум: У случају да постоје две или више понуда са истом ценом,
наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.

