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                   ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот 

                   07.02.2018.године.            
у п у ћ у ј е 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

 

 

 

1. Поштовани, 

 

Наручилац, ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот покренуо је поступак набавке 

добара „Електрична енергија“, у свему према важећем Закону и прописима и овим 

путем Вам упућујемо позив да, уколико сте заинтересовани, доставите своју понуду. 

У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), за набавку истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна 

процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000 динара без ПДВ, наручиоци 

нису обавезни да примењују одредбе наведеног закона. 

 
2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

 

 Предмет набавке је набавка добара „Електрична енергија“ 

 

3. Спецификација са образложењем структуре цене: 

PREGLED   POTROSNJE                      

ED BROJ:   40 767 0253842 4 

  KATEGORIJA:              Tarifna grupa 4 

  MERENJE:   NISKI NAPON 

  ODOBRENA SNAGA:  110 kW 

JKP Regionalna deponija Pirot 

   Adresa  PIROT MUNTINA PADINA  BB 

  Krug 410381   Hod  1      Tarifna grupa 4                                        

 

-------------------------------------------------------------------------------   

  MESEC 

 

                                         AVT 

                                          ( kWh) 

                                                                 AMT  

                                                               ( kWh) 

-------------------------------------------------------------------------------   

JANUAR 

1466,30 1023,80 
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FEBRUAR 

1466,30 1023,80 
MART 

1466,30 1023,80 
APRIL 

1466,30 1023,80 

MAJ 

1466,30 1023,80 

JUN 

1358,4 944,8 
JUL 

1398,4 968,8 

AVGUST 

1445, 6 1070,4 

SEPTEMBAR 

1662,8 1111,2 
OKTOBAR 

1466,30 1023,80 

NOVEMBAR 

1466,30 1023,80 

DECEMBAR 1466,30 1023,80 

 

U K U P N O 

17.595,60 12.285,60 

PROSECNO 1466,30 1023,80 

 

 

КАТЕГОРИЈА НИСКИ НАПОН  

Укупан број мерних 
места 

1 

ел.енергија - ниски 
напон  

Активна енергија [kWh] 
AВТ (виша тарифа) 17.595,60 

AМT (нижа тарифа) 12.285,60 

Укупно [kWh] 29.881,20 

УКУПНО ПРОЦЕЊЕНА АКТИВНА ЕНЕРГИЈА КАТЕГОРИЈА НИСКИ 
НАПОН [kWh] 

29.881,20 
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4. Спецификација добара са структуром цена 

 

 

 
 

5. У цену нису урачунати: 

 

1. 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 које је објављена у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 

2. Трошкови приступа и коришћења система 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“. 

 

3. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне 

енергије 

 

 
Р. 

бр. 

 
Назив добра 

 
Јед. 
мере 

 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ 

Јединич
на цена 
са ПДВ 

Укупна 
цена без 

ПДВ 

Укупна 
цена са 

ПДВ 

А Б В Г Д Ђ Е=(ДxГ) 
Ж=(ЂxГ

) 

1. 

Ел. 
eнергија  
-ниски 
напон  
 

Виша 
тарифа 

ВТ 

кWh 

17.595,60  

   

Нижа 
тарифа 

МТ 

12.285,60  

   

      

 Збир: 
Укупна 

цена без 
ПДВ-а 

Збир: 
Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
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Уговор ће бити закључен на износ процењене вредности набавке, односно на износ од 

400.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

Цена је фиксна за уговорени период испоруке. 

 
Горе наведене трошкове, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Крајњем купцу 

сваког месеца, на основу обрачунских и измерених величина за места примопредаје 

Крајњег купца, уз примену важеће методологије на основу одредби Закона о енергетици 

("Сл. гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011 - испр. 93/2012 и 124/2012, 145/2014). 

 
Ако у имплементацији уговора дође до несагласности уговорених страна у вези горе 

наведеног, Крајњи купац ће затражити надзор над применом Закона о енергетици од 

стране надлежне Агенције у складу са одредбама из чл. 54. став 3 тачка 2) Закона о 

енергетици.     

 
  

6. Врста и количина добара 

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). 

Количина енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на месту 

примопредаје током периода снабдевања. Оквирни обим динамике испоруке дат је 

спецификацијом. Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу 

(Наручиоцу). 

 

7. Врста продаје 

Стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на месту 

примопредаје током испоруке. 

 

8. Техничке карактеристике 

У складу са документом Правила о раду тржишта („Сл. Гласник РС“ бр. 120/2012) 

 

9. Квалитет добара 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду 

преносног система; изменама и допунама Правила о раду дистрибутивног система („Сл. 

Гласник РС“ бр. 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима 

испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. Гласник РС“ бр. 63/2013) 

 

10. Период испоруке 

12 месеци од закључења уговора, односно од дана завршетка поступка који је прописан 

Правилима о промени снабдевача („Сл. Гласник РС“ бр.93/12), од 00:00 h до 24:00 h. 

 

11. Место испоруке добара 

Мерно место купца (Наручиоца) прикључено на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону, према спецификацији. 
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Понуђач је дужан да, у складу са чланом 141. Став 5. Закона о енергетици, одмах по 

потписивању уговора закључи: 

1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен и 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје крајњег купца. 

 

12. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета 

У складу са одредбама докумената из тачке 9. 

 

 
13. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума за основу 

којих се додељује Уговор  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену ,као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 
 

14. Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму,потписану од 

стране одговорног лица понуђача и оверену печатом,којом се обавезује да 

ће,уколико му буде додељен уговор у предметном поступку набавке закључити:  

 

-Уговор о приступу систему са оператором система,на који је објекат крајњег купца 

прикључен и  

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца. 

 

15. Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопију важеће Лиценце за снабдевање 

електричном енергијом. 

 

16.  Рок важења понуде:  најмање 30 дана од дана пријема понуде. 

 

17. Понуда треба да садржи: 

 

- Попуњен, потписан и печатом понуђача оверен образац понуде, који је достављен 

понуђачу уз овај позив и који чини саставни део овог позива. 

-  Извод или фотокопију решења Агенције за привредне регистре о упису привредног 

субјекта у регистар привредних субјеката. 

-  Фотокопија важеће Лиценце за снабдевање електричном енергијом. 

- Попуњену спецификацију добара са структуром цена. 

- Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму,потписану од 

стране одговорног лица понуђача и оверену печатом,којом се обавезује да ће,уколико му 

буде додељен уговор у предметном поступку набавке закључити: Уговор о приступу 

систему са оператором система,на који је објекат крајњег купца прикључен и Уговор 

којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 

- Потписане странице Позива за подношење понуда, којим потврђује да прихвата 

услове из Позива за подношење позива а који ће бити наведени у уговору који ће 

Наручиоц потписати са Понуђачем са најнижом одговарајућом и прихватљивом понудом. 
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18. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА: 

 

Вашу понуду можете доставити најкасније до 12.02.2018. године, до 10.00 сати, на 

адресу наручиоца ЈКП „Регионална депонија Пирот” Пирот, Мунтина падина бб, 

18300 Пирот 

 Понуду можете доставити лично, у затвореној  коверти на назначену адресу или 

послати поштом са назнаком на коверти набавка добара „Електрична енергија“  с тим 

што иста мора бити примљена код наручиоца најкасније до напред наведеног рока. 

 

 

 
19. ОСТАЛО:   

 

Писмено обавештење о резултатима набавке, наручилац ће доставити свим 

понуђачима који су доставили своје понуде у року од највише 5 дана, од дана истека рока 

за доставу понуда.  

Наручилац ће по пријему извештаја о спроведеном поступку потписати уговор са 

понуђачем који је доставио понуду са најнижом понуђеном ценом. 

  

У Пироту,                                                             

Дана 07.02.2018 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за набавку добара на коју се закон о 

јавним набавкама не примењује - Електрична енергија 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број (ПИБ) 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адрса понуђача (Е-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Електрична енергија 

 

Укупна цена без ПДВ-а: 

(уписати) 

 

Износ ПДВ-а (уписати) 
 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

(уписати) 

 

Начин и услови плаћања: 

(Авансно плаћање није дозвољено). 

(уписати) 

______ дана од дана испостављања 

фактуре. Фактурисање једном месечно. 

Рок важења понуде: 

(уписати) 

 

Рок  реализације: 

  

12 месеци од дана закључења уговора, 

односно од дана завршетка поступка који је 

прописан Правилима о промени снабдевача 

 

Место реализације: 

 

На мерном месту, према спецификацији 

понуде 

Начин давања понуде: 
А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Место:_____________                                               ____________________ 
                   име и презиме овлашћеног лица понуђача 

Датум:_____________                         М.П.              ____________________                                                         
                    потпис 

 
 

 

 

                          


