ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о Наручиоцу:






Назив наручиоца: Основна школа „Ћирило и Методије”;
Адреса: улица Учитељска број 58, 11050 Београд;
http: www.oscirilo.edu.rs;
е - mail адреса: osciriloimetodije@gmail.com;
Контакт особа: Снежана Ђокић – дипл. правник, секретар школе.

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у
Отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке: добра - Електрична енергија.
Редни број набавке: ОПЈН 04/22.
Набавка није обликована по партијама, обзиром да је Наручилац
констатово да није прикладно обликовати предмет јавне набавке у више
партија.
Назив и ознака из Општег речника набавке – CPV:
 Електрична енергија, 09310000.
Процењена вредност набавке: 2.291.666,67 динара.
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења
уговора о јавној набавци.
Особа за контакт:
 Снежана Ђокић – дипл. правник, секретар школе;
Контакт е - mail:
 sekretar.cirilo@gmail.com.
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ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОКОВИ
Куповина електричне енергије (закључење уговора о потпуном
снадбевању) према стално испорученој количини електричне енергије
за обрачунски период на местима примопредаје током периода
снадбевања, одредиће се по основу остварене потрошње Наручиоца.
Продавац на начин регулисан Законом о енергетици и Уредбом о
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом издаје
Наручиоцу рачун у складу са условима дефинисаним моделом
уговора.
Врста продаје је стална и гарантована.
Период испоруке је 12 месеци, почев од 08.06.2022. године, тј. од дана
закључења уговора, од 00:00h - 24:00h према централно - европском
времену (CET), односно до износа процењене вредности јавне набавке,
у зависности који ће услов пре наступити (процењена вредност износи
2.291.666,67 динара без ПДВ-а).
Капацитет испоруке: јединична цена kWh.
Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије
на електро-енергетском објекту Основне школе „Ћирило и Методије“,
улица Учитељска број 58, 11050 Београд.
Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије
вршиће се у складу са Правилима о раду преносног система ЈП
«Електромреже Србије» Београд («Службени гласник републике
Србије», број 79/2014) и Правилима о раду дистрибутивног система и
Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(«Службени гласник Републике Србије», број 63/2013).
Гаранција: Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну
испоруку електричне енергије.
Рекламација: У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму
испоруке добара, као и неадекватном обрачуну утрошка електричне
енергије Наручилац има право да у року од 8 дана од дана пријема
фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8
дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате
односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће
се податак Оператора преносног система.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Плаћање ће се извршити по пријему фактуре до 20-ог у текућем месецу
за претходни месец за испоручену електричну енергију која садржи у
себи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и
исказану цену посебно уговорених услуга. Све достављене фактуре
морају у свом садржају имати број и датум закљученог Уговора о
испоруци електричне енергије.
Наручилац не прихвата аванс у овој јавној набавци.
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ВРЕДНОСТ У ПОНУДИ
Вредности у понуди исказати у динарима, са свим зависним
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Вредности у понуди су фиксне и не могу се мењати.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у
обавези да приликом закључења уговора, достави Наручиоцу оригинал
сопствену бланко меницу за добро извршење посла, прописно
потписану и оверену са копијом депо картона, ОП обрасцем,
овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице
(листинг са сајта Народне банке Србије) са клаузулом „без протеста“,
насловљену на Основна школа Ћирило и Методије“, улица Учитељска
број 58, 11050 Београд, у износу 2% од процењене вредности предмета
јавне набавке без ПДВ-а, (процењена вредност износи 2.291.666,67 без
ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење.Предметна меница мора да испуњава све услове за
принудну наплату, сходно Закону о платном промету ("Службени лист
СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Службени гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006,
111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон).
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ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је цена - „најниже понуђена цена за
један KWh“.
ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ
Преглед потрошње електричне енергије на ниском напону за период
јануар - децембар 2021. године као пројекцију потрошње за 2022-2023.
годину:
1. Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике
Србије на електро-енергетском објекту Основне школе „Ћирило и
Методије ", Учитељска број 58, 11050 Београд;
Мерно место (ЕД број) : 97943990, Београд, Учитељска број 58;
Број бројила: 8774761.
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Снабдевач је дужан након закључења Уговора са Купцем, закључи и
Купцу достави:
 Уговор о уређивању балансне одговорности снабдевача, којим
су обухваћена и места примопредаје код купца и
 Уговор о приступу систему са оператером система на који је
објекат крајњег купца прикључен.
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