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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења са изменама у вези са припремањем понуде у поступку јавне
набавке добара - електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа,
Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инввлидско осигурање за
период од 12 месеци бр.јн. 404-1-112/14-44

Дана 16.04.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом од 61/1-2014. од 16.04.2014. године, за
додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке добара електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, Републичког фонда за
здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвaлидско осигурање за период од 12 месеци бр.јн.
404-1-112/14-44.

1. Питање заинтересованог лица:

Конкурсна документација у тачки III. ТЕХНИЦКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (страна 7, први став) наводи: „Напомена:
Изабрани понуђач ће бити у обавези да достави ценовник мрежарине за сваки округ посебно, који ће бити
саставни део Уговора.« Исто тако и модел Уговора о јавној набавци одређује, да је обавезни прилог уговора
(Прилог бр.3) „Ценовник мрежарине за сваки округ посебно."
Узимајући у обзир, да је сваки снабдевач својим потрошачима дужан зарачунати трошкове употребе мреже
(мрежарину) искључиво на основу ваљаних прописа, то јест - Одлуке о цени приступа и коришћења система за
дистрибуцију електричне енергије појединог надлежног оператора дистрибутивног система те Одлуке о утрђивању
цена за приступ систему за пренос електричне енергије и узимајући у обзир, да се може цена приступа и
коришћења система у току ваљаности уговора променити (можда и снизати), сматрамо, да „Ценовник мрежарине"
не може имати никакве правне ваљаности, те да може наручиоце заваравати, јер бих се приложени ценовник
могао тумачити, да је снабдевач дужан зарачунати трошкове употребе мреже само на основу уговору приложеног
ценовника.
Због тога вас љубазно молимо, да из конкурсне документације бришете одредбу о достави ценовника мрежарине
за сваки округ посебно, јер су као основ за зарачунавање трошкова употребе мреже, довољне одредбе тачке 5.6.
модела оквирног споразума те у ставу 5 члана 2 модела уговора о јавној набавци, који одређује: Добаваљач 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 одредивање цена објављених у "Службеном
гласнику РС".
1. Одговор Наручиоца:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 7 од 46 конкурсне документације, III Техничка
спецификација, па се брише став 1: „Напомена: Изабрани понуђач ће бити у обавези да достави ценовник
мрежарине за сваки округ посебно, који ће бити саставни део Уговора."
2. Питање заинтересованог лица:
На темељу одредби Закона о енергетици (члан 71 и 76), оператор преносног система, односно дистрибутивног
система је одговоран за „сигуран и поуздан рад преносног, односно дистрибутивног система и квалитет испоруке
електричне енергије", те се такви захтеви не могу тражити од понуђача, јер је то задатак оператора система.
Зато предлажемо брисање четвртог и петог става поглавља III. (ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, страна 7).
Додатно вас молимо, да захтев о квалитету прилагодите одредбама наведених Правила о раду преносног система
односно Правила о раду дистрибутивног система.

2. Одговор Наручиоца:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 7 од 46 конкурсне документације, III Техничка
спецификација, па се брише став 4: „Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије морају бити у складу
са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл.
гласник РС'' бр. 3/2012 од 18.01.2012 год)" .
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 7 од 46 конкурсне документације, III Техничка
спецификација, па уместо текста у ставу 5:
„Испорука електричне енергије се врши у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл.
гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о
раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система
и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије."
Стоји текст:
„Испорука електричне енергије се врши у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл.
гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год) и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу
са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије."
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 39 од 46 конкурсне документације, Модел
оквирног споразума, у тачки 6.1., став 1., па се брише алинеја 5.:
„Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са Правилима о
раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од
18.01.2012 год)."
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 39 од 46 конкурсне документације, Модел
оквирног споразума, тачка 6.2., па уместо текста:
„Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне
енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду преносног система и изменама и
допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду
дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије."
Стоји текст:
„Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне
енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год) и Уредбом о условима испоруке електричне енергије,
односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне
енергије."
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 44 од 46 конкурсне документације, Модел уговора,
у члану 3., став 1., па се брише алинеја 5.:
„Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са Правилима о
раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од
18.01.2012 год)."

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 44 од 46 конкурсне документације, Модел уговора,
у члану 3., став 2. па уместо текста:

„Добаваљач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне
енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду преносног система и изменама и
допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду
дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије."
Стоји текст:
„Добаваљач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне
енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год) и Уредбом о условима испоруке електричне енергије,
односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне
енергије."
3. Питање заинтересованог лица:
С обзиром да сваку промену снабдевача прати и поступак промене снабдевача, сагласно Правилима о промени
снабдевача, донетим од стране Агенције за енергетику РС, молимо вас да се дикција периода испоруке усклади са
одредбама тих Правила, тако да се почетак испоруке дефинише тако, да је почетак зависан од дана укључења
појединачног мерног места у балансну групу одабраног снабдевача и да се дикција периода испоруке у седмом
ставу поглавља III (ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, страна 7) и у тачки 7. поглавља IV (УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО
ДА САЧИНЕ ПОНУДУ) на страници 11 усклади са одредбама тих Правила, па предлажемо да гласи: „Период
испоруке: 12 месеци од дана потписивања уговора односно тек од датума ваљаног укључена обрачунског мерног
места у билансну групу снабдевача ако се то догоди након потписивања уговора, и траје од 00:00 х првог дана тог
12-месечног периода па до 24:00 х задњег дана тог 12-месечног периода."

3. Одговор Наручиоца:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 7 од 46 конкурсне документације, III Техничка
спецификација, па уместо текста у ставу 7:
„Период испоруке: годину дана од дана потписивања уговора."
Стоји текст:
„Период испоруке: годину дана од дана потписивања уговора, односно од датума укључења обрачунског места
купца у билансну групу снабдевача. Уколико се укључивање обрачунског места купца у билансну групу
снабдевача не изврши даном потписивања уговора, преиод испоруке ће бити годину дана од датума укључења
обрачунског места купца у билансну групу снабдевача".
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 11 од 46 конкурсне документације, IV Упутство
понуђачима како да сачине понуду па уместо текста у тачки 7:
„Период испоруке: годину дана од дана потписивања уговора."
Стоји текст:
„Период испоруке: годину дана од дана потписивања уговора, односно од датума укључења обрачунског места
купца у билансну групу снабдевача. Уколико се укључивање обрачунског места купца у билансну групу
снабдевача не изврши даном потписивања уговора, преиод испоруке ће бити годину дана од датума укључења
обрачунског места купца у билансну групу снабдевача".
4. Питање заинтересованог лица:
Обзиром да се куповина електричне енергије решава путем јавног конкурса и као таква подлеже условима
тржишта електричне енергије желимо напоменути, да снабдевач на темељу понуде осигурава фиксну продајну
цену искључиво за електричну енергију за раздобље трајања уговора. У ту фиксну цену електричне енергије нису и
не могу бити укључени порез на додатну вредност, трошкови приступа преносном и дистрибутивном систему,
трошкови посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, евентуални други порези,
доприноси, додаци и накнаде које одредују надлежне државне институције, а које купцу на темељу прописа мора

зарачунати снабдевачу. Наведене елементе, који нису укључени у јединичну фиксну цену, сагласно законским
прописима снабдевач зарачунава купцу. На промене тих елемената снабдевач нема утицаја, па зато те ставке не
могу бити део фиксне јединичне цијене електричне енергије, него их снабдевач/продавац обрачунава купцу увек у
важећим износима.
Узимајући у обзир тај коментар и у интересу јасне понуде молимо вас, да се из дефиниције цене у тачки 3.1. на
страни 10 изузме „подразумева све пратеће трошкове" и да дикција одређивања цене буде јасно написана, па
предлажемо, следећи текст у оквиру дефинисања цене:
„Цена у понуди уноси се као јединична цена, мора бити исказана у динарима / kWh.
Утврђена јединична цена је фиксна за све време трајања уговора. У утврдену јединичну цену је укључена цена
балансне одговорности, нису па урачунати:
• Порез на додатну вредност (ПДВ),
• Трошкови приступа преносном и дистрибутивном систему,
• Трошкови посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,
• Евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне институције, а
које купцу на темељу прописа мора зарачунати продавац.
Наведене елементе, који нису укључени у јединичну фиксну цену, сагласно законским прописима продавац
зарачунава купцу."
Додатно вас молимо да ту дикцију употребите и у образацу бр. 4.1 (ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЕЛЕКТРИЦНА ЕНЕРГИЈА СА БАЛАНСНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА, РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ И РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА
ОЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ, БР. 404-1-112/14-44) на страници 31 Конкурсне документације.
У конкурсној документацији је записано (стан 10 тачка 3.2.):
„Цена у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда. Након закључења оквирног
споразума, цена се може мењати само из разлога наведених у оквирном споразуму."
Узимајући у обзир, да је јединична цена електричне енергије фиксна, молимо вас за брисање одредбе:
„Након закључења оквирног споразума, цена се може мењати само из разлога наведених у оквирном споразуму."

4. Одговор Наручиоца:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 10 од 46 конкурсне документације, IV Упутство
понуђачима како да сачине понуду, па уместо текста у тачки 3.1:
„Цена у понуди уноси се као јединична цена, мора бити исказана у динарима, без урачунатог ПДВ-а и
подразумева све пратеће трошкове (царина, транспорт и сл.)."
Стоји текст:
„Цена у понуди уноси се као јединична цена за kWh, мора бити исказана у динарима, без урачунатог ПДВ-а."
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 38 од 46 конкурсне документације, Модел
оквирног споразума, па уместо текста у тачки 5.1:
„Цена из споразума јесте јединична цена за електричну енергију са балансном одговорношћу која је предмет
овог споразума из понуде добављача _________ бр.ХХХ од _______ 2014. године и на основу којих се закључују
појединачни уговори"
Стоји текст:
„Цена из споразума јесте јединична цена за 1 kWh електричне енергије са балансном одговорношћу која је
предмет овог споразума из понуде добављача __________ бр.ХХХ од __________ 2014. године и на основу којих
се закључују појединачни уговори".

Наручилац даје следеће појашњење:
Након закључења Оквирног споразума, јединична цена из споразума је фиксна за све време испоруке и може се
мењати само из објективних разлога предвиђених посебним прописима.
Уколико путем посебних прописа дође до промене цене предмета испоруке, наручилац ће, у складу са чланом
115. став 1. дозволити промену цене наведене у оквирном споразуму.
У складу са наведеним, наручилац остаје при дефиницији датој на страни 10 од 46 конкурсне документације, IV
Упутство понуђачима како да сачине понуду у тачки 3.2, дефиницији на страни 38 од 46 конкурсне
документације, Модел оквирног споразума у тачки 5.3 и дефиницији на страни 43 од 46 конкурсне
документације, Модел уговора у члану 2, став 3.
5. Питање заинтересованог лица:
Везано на наше аргументе у тачки 4. тог дописа, молимо вас за потврду, да је критеријум за доделу уговора
јединична цена.
5. Одговор Наручиоца:
Тачком 25 конкурсне документације, IV Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 19 од 46, као
критеријум за доделу уговора одређена је најнижа понуђена цена.
У обрасцу 4.1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА БАЛАНСНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА, РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ И РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ, БР. 404-1-112/14-44, понуђачи у
колони 6 уписују укупну цену без пдв.
Чланом 64. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12) је прописано да се процењена
вредност јавне набавке исказује у динарима, без пореза на додату вредност.
Ставом 2. Истог члана је прописано да процењена вредност јавне набавке обухвата укупни плативи износ
понуђачу.
У складу са наведеним, критеријум за доделу уговора је најнижа укупна понуђена цена без пореза на додату
вредност, односно укупна количина наведена у обрасцу 4.1 конкурсне документације, помножена са
понуђеном јединичном ценом.
На овакав начин, наручилац ће бити у могућноси да упореди цену из понуде појединог понуђача са
процењеном вредности јавне набавке, као и са понуђеном ценом осталих понуђача.
6. Питање заинтересованог лица:
Као потенцијални понуђач електричне енергије, молимо вас за овлашћење за добијање података за свако
појединачно обрачунско мерно место (даље ОММ) о потрошњи електричне енергије од надлежних оператора
система, која су укључена у предметну јавну набавку, како би заинтересирани снабдевачи могли затражити
податке од оператера система. Добијени подаци ће се користити искључиво за припрему понуде.
6.

Одговор Наручиоца:

У прилогу I конкурсне документације, „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА", наведене су укупне годишње потрошње
изражене у kwh, за сваку здравствену установу и организационе јединице Републичког фонда за здравствено
осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. На овај начин, понуђачима је омогућено
да на адекватан начин припреме понуду и понуде одговарајућу цену.
У складу са наведеним, наручилац остаје при дефинисању количина електричне енергије за коју понуђачи
подносе понуду, наведеним у прилогу I конкурсне документације, „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА".

7.

Питање заинтересованог лица:

У ставу 3 поглавља II (Опис предмета набавке, опис партије, назив и ознака из општег речника набавке) на
страници 6 и у тачки 12.1. поглавља IV (Упутство понуђачима како да сачине понуду) на страници 14 је наведено:
„Предмет јавне набавке није обликован по партијама" односно „Предметна јавна набавка није обликована по
партијама".
Молимо вас, да горе наведено ускладите са у дикцијом тачке 25.2. (Критеријум за доделу уговора, поглавље IV
конкурсне документације) на страници 19, да из ње бришете део који гласи: „за исту партију,"
7.

Одговор Наручиоца:

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 19 од 46 конкурсне документације, IV Упутство
понуђачима како да сачине понуду, тачка 25. Критеријум за доделу уговора, па се мења текст у подтачки 25.2.
па уместо текста:
„Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих понуда, за исту партију, буду
имале исту цену за предметно добро које је садржано у понуди, предност ће имати она понуда у којој је
наведен дужи рок плаћања од дана пријема фактуре";
Стоји текст:
„Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих понуда буду имале исту цену
за предметно добро које је садржано у понуди, предност ће имати она понуда у којој је наведен дужи рок
плаћања од дана пријема фактуре".
8.

Питање заинтересованог лица:

Везано на наше аргументе у тачки 4. овог захтева, молимо вас, да таблицу на обрасцу бр. 4.1. на страни 31
промените на следећи начин:

Редн
и број
1
1.

Назив производа

Јединица
мере

2

3
Kwh

Електрична енергија са
балансном
одговорношћу

Количина

Јединична цена без
ПДВ-а за KwH

Укупна цена без
ПДВ-а

4

5

6=(5*4)

339.390.792

После тога молимо, да се образац допуни са следећим текстом:
„Утврђена јединична цена је фиксна за све време трајања уговора. У утврђену јединичну свпи је укључена цена
балансне одговорности, нису па урачунати:
•
Порез на додатну вредност (ПДВ),
•
Трошкови приступа преносном и дистрибутивном систему,
•
Трошкови посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,
•
Евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне институције, а
које купцу на темељу прописа мора зарачунати продавац."

8.

Одговор Наручиоца:

Чланом 11. став 1. тачка 1) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС", бр. 29/13) прописано је да се као основни
елементи понуђене цене наводе цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а.
На стани 38 од 46 Конкурсне допкументације, Модел оквирног споразума, у тачки 5.5, дефинисано је да у
јединичну цену 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 ел.енергије.

И свега наведеног произлази да је конкурсном документацијом дефинисано да понуђач као јединичну цену
нуди цену која обухвата само један kWh електричне енергије, без осталих фискалних захвата одеђених
посебним прописима.
Такође, како је Наручилац у обавези да конкурсном документацијом предвиди да се цена, јединична и укупна,
нуди са и без пореза на додату вредност, наручилац неће вршити измену конкурсне документације наведене у
питању бр. 8 заинтересованог лица.
9.

Питање заинтересованог лица:

У тачки 9.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА (поглавље IV., страна 12) конкурсне документације наводи
се да: „Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити оригинал и остаће на снази са роком важења не
краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног споразума."
У тачки 9.2. члана 9. оквирног споразума је одређено: „Достављена банкарска гаранција мора имати рок важења
не краћи од 30 (тридесет) дана од дана истека важења оквирног споразума из тачке 2.2. овог споразума."
Молимо за појашњење, који рок важења треба имати банкарска гаранција? Да ли не краћи од 30 или од 40 дана од
дана истека важења оквирног споразума?
9. Одговор Наручиоца:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 40 од 46 конкурсне документације, Модел
оквирног споразума, тачка 9. Банкарска гаранција, па се мења текст у подтачки 9.2. па уместо текста:
„Достављена банкарска гаранција мора имати рок важења не краћи од 30 (тридесет) дана од дана истека
важења оквирног споразума из тачке 2.2. овог споразума.";
Стоји текст:
„Достављена банкарска гаранција мора имати рок важења не краћи од 40 (четрдесет) дана од дана истека
важења оквирног споразума из тачке 2.2. овог споразума.".
10. Питање заинтересованог лица:
Конкурсна документација у тачки 28.9 на страни 21 одређује:
„Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о закључењу оквирног споразума, такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен оквирни споразум није већа од 80.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен оквирни споразум ако је та вредност већа од
80.000.000 динара."
Молимо вас, да дикцију тачке 28.9 ускладите са одредбо члана 156 Закона о јавним набавкама и да се та гласеи
„Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о закључењу оквирног споразума, такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен оквирни споразум није већа од 80.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понудене цене понуђача којем је додељен
оквирни споразум ако је та вредност већа од 80.000.000 динара."

10. Одговор Наручиоца:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 21 од 46 конкурсне документације, IV Упутство
понуђачима како да сачине понуду, тачка 28. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача, па
се мења текст у подтачки 28.9. па уместо текста:
„Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о закључењу оквирног споразума, такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен оквирни споразум није већа од 80.000.000 динара, односно

такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен оквирни споразум ако је та вредност већа од
80.000.000 динара.";
Стоји текст:
„Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о закључењу оквирног споразума, такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен оквирни споразум није већа од 80.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен
оквирни споразум ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.".

11. Питање заинтересованог лица:
Конкурсна документација у тачки 27.2 на страни 20 одређује:
„Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица. Накнаду за
коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси
понуђач."
Молимо вас за појашњене ове одредбе, за појашњене о коришћењу којег патента и којих заштићених права својине
трецих лица се односи.

11. Одговор Наручиоца:
Чланом 74. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12) је прописано да је наручилац дужан
да наведе у конкурсној документацији да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
Наручилац је на страни 20 од 46 конкурсне документације, IV Упутство понуђачима како да сачине понуду,
тачком 27., Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа, и то подтачком 27.2. предвидео да
накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих
лица сноси понуђач.
На овај начин, наручилац је у свему поступио у складу са одговарајућим одредбама закона о јавним набавкама
те предвидео да накнаду за коришћење патената из области за коју се врши набавка као и да одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине из области за коју се врши набавка, сноси понуђач.
12. Питање заинтересованог лица:
Везано на примедбу у тачки 10. молимо вас да наведете колико износи процењена вредност јавне набавке, јер иста
у конкурсној документацији није наведена.

12. Одговор Наручиоца:
Чланом 104. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12) је прописано да је
наручилац дужан да о поступку отварања понуда води записник у који се, између осталог, уноси и предмет и
процењена вредност јавне набавке.
Како у складу са Законом о јавним набавкама наручилац нема обавезу објављивања процењене вредности
јавне набавке, односно, обавеза објављивања процењене вредности за наручиоца настаје тек приликом
отварања понуда и вођења записника о отварању понуда, то наручилац неће објавити процењену вредност
предметне јавне набавке.

13. Питање заинтересованог лица:
У тачки 2.7 (поглавље VI. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА) на страни 25 као доказ који
се доставља уз понуду наводи се и лиценца за обављање енергетске делатности која је предмет јавне набавке
издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа.
Молимо вас за појашњене да ли су Лиценца издата од Агенције и Потврда Агенције потребни и у случају ако се
складно тачки 3.6 (страна 26) предложи линк на интернет страници на који је Лиценца доступна.

13. Одговор Наручиоца:
Конкурсном документацијом, на страни 25 од 46, тачка 2. докази који се достављају уз понуду, подтачка 2.7., као
доказ којим потврђује да испуњава обавезан услов за учешће у поступку јавне набавке - да поседује важећу
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, наручилац је предвидео да је
понуђач у обавези да достави Лиценцу за обављање енергетске делатности која је предмет јавне набавке,
издату од Агенције за енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа. Дозвола мора бити
важећа.
На страни 26 од 46 конкурсне документације, тачка 3. Начин доказивања испуњености услова, подтачка 3.6.,
наручилац је дефинисао да неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
У складу са наведеним, наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико је уместо неког од доказа
наведених у конкурсној документацији, наведена интернет страница на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
14. Питање заинтересованог лица:
Конкурсна документација у задњем ставу на страни 8 (у поглављу III. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА) и у обрасцу бр.
4.1. (став 4 испод табеле Рекапитулација понуде) на страни 31 наводи:
Понуђач је у обавези да, сходно чл. 71. став 2. Закона о јавним набавкама, обавезно поштује техничке стандарде
приступачности за особе са инвалидитетом.
Молимо вас за појашњене ових одредби.

14. Одговор Наручиоца:

Чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12) је прописано да је наручилац дужан
да приликом одређивања техничких карактеристика у конкурсној документацији пропише обавезно поштовање
техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом.
Поштујући наведену одредбу Закона о јавним набавкама, наручилац је на страни 31 од 46 конкурсне
документације, ОБРАЗАЦ БР. 4.1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА БАЛАНСНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА, РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ И
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ, БР. 404-1-112/1444, одредио да је понуђач у обавези да, сходно чл. 71. став 2. Закона о јавним набавкама, обавезно поштује
техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.
Напомињемо се наведена обавеза понуђача не доказује односно да није постављена као услов за учешће у
поступку јавне набавке.

15. Питање заинтересованог лица:

A) Да ли ће Републички фонд за здравствено осигурање закључити оквирни споразум и за потребе организационих
јединица Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање? Конкурсна документација наиме у тачки 1 на страни 4 не одређује ко ће склопити оквирни споразум
за потребе организационих јединица Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање.

Одговор Наручиоца:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 4 од 46 конкурсне документације, I ОПШТИ
ПОДАЦИ О НАБАВЦИ, тачка 1. став 4., па уместо текста:
„Републички фонд ће, осим за здравствене установе, спровести поступак и за потребе организационих јединица
Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, на
основу Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке електричне енергије 08/3 број 404-550/14 од
14.03.2014. године.";
Стоји текст:
„Републички фонд ће, осим за здравствене установе, спровести поступак и за потребе организационих јединица
Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и
закључити оквирни споразум, на основу Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке електричне енергије
08/3 број 404-550/14 од 14.03.2014. године."

Питање заинтересованог лица:

В) Тачка 1.6 члана 1. Модела оквирног споразума одређује „да Фонд, као Тело за централизиране набавке, није
страна у појединачним уговорима које закључују Наручиоци са Добављачем и није одговоран за закључење и
реализацију тих уговора."
С обзиром да је снабдевач (добављач) обавезан Фонду, који складно члану 48. Закона о јавним набавкама (Сл.
Гласник РС, бр. 124/2012 - ЗЈН) закључује оквирне споразуме, те и свим наручиоцима гарантује цене и количине
за раздобље ваљаности оквирног споразума, сматрамо:
да треба бити Фонд одговоран за склапање и реализацију тих уговора, иако није њихов потписник, те да су и сви
наручитељи;
да су сви наручитељи са одабраним снабдевачем дужни склопити појединачне уговоре.
У случају да не закључи појединачне уговоре са свим наручиоцима, одабрани снабдевач ће имати штете, а
повраћај штете тражити од Фонда и сваког појединог наручитеља, наиме на темељу одштетног права. У том
случају би наиме Фонд, који складно члану 48 ЗЈН и члану 1. Модела оквирнога споразума наступа у име и за
рачун здравствених установа (наручиоци), те у име и за рачун Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање, био одштетно одговоран. Исто тако, ће бити одштетно одговорни и сви они наручитељи који не буду
склопили уговор.
Молимо вас, да у смислу наведеног, бришете тачку 1.6. члана 6. Модела оквирног споразума.

Одговор Наручиоца:
На страни 4 од 46 конкурсне документације, I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ, тачка 1. је одређено:
Републички фонд за здравствено осигурање, има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има
закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке електричне енергије за 2014.

годину, а сходно члану 17а Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне
набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13 , 51/13-испр. и 86/13).
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће у име и за рачун здравствених установа,
спровести поступак јавне набавке и закључити оквирни споразум на основу којег ће здравствене установе
закључивати појединачне уговоре о јавним набавкама. Републички фонд ће, осим за здравствене установе,
спровести поступак и за потребе организационих јединица Републичког фонда за здравствено осигурање и
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и закључити оквирни споразум, на основу Одлуке о
заједничком спровођењу јавне набавке електричне енергије 08/3 број 404-550/14 од 14.03.2014. године.
Републички фонд за здравствено осигурање и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање ће
закључити уговор о јавној набавци за потребе својих организацинох јединица, на основу оквирног споразума.
На страни 37 од 46 конкурсне документације, Модел оквирног споразума, тачка 1.6 је одређено да Фонд, као
Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним уговорима које закључују Наручиоци са
Добављачем и није одговоран за закључење и реализацију тих уговора.
Из свега наведеног произлази је Републички фонд на основу члана 17а Уредбе о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13 , 51/13-испр. и 86/13)
има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене
заштите, спроведе поступак јавне набавке електричне енергије за 2014. годину.
Такође, Републички фонд ће, осим за здравствене установе, спровести поступак и за потребе организационих
јединица Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање и закључити оквирни споразум, на основу Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке
електричне енергије 08/3 број 404-550/14 од 14.03.2014. године.
Како се Републички фонд за здравствено осигурање у наведеном случају појављује, у односу на Здравствене
установе и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, у улози у којој само у њихово име и за
њихов рачун спроводи поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума, на основу кога ће наведене
установе закључити уговоре и на тај начин преузети уговорне обавезе према снабдевачу, то Републички фонд за
здравствено осигурање не може бити одговоран за закључење и реализацију тих уговора.
Питање заинтересованог лица:
С)

Расположива финансијска средства не могу бити мерило за закључење споразума, зато предлажемо брисање
другог дела тачке 2.3. члана 2. Модела оквирнога споразума реченице: „као и расположивих финансијских
средстава".
Одговор Наручиоца:

Чланом 3. тачка 20. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12) је дефинисано да је оквирни
споразум споразум између једног или више наручилаца и једног или више понуђача, којим се утврђују битни
услови уговора о јавној набавци, као што је цена, количина, рок и сл, као и услови и критеријуми на основу којих
ће се бирати најповољнија понуда, односно закључивати уговори о јавној набавци.
Како оквирни споразум као начин набавке представља посебно практично решење с обзиром да смањује
административно оптерећење и време спровођења поступка јавних набавки које се извесно понављају сваке
године, посебно код набавки код којих наручилац није у могућности да унапред предвиди количине и време
када ће се потреба за набавком појавити, а уједно обезбеђује реализацију предмета набавке, без преузимања
коначне обавезе, наручилац је у Моделу оквирног споразума у тачки 2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА, тачком 2.3.
дефинисао да обим набавки, односно количине предвиђене споразумом су оквирне и могу се разликовати од
количина које ће Наручиоци уговорити током реализације овог споразума, а све у зависности од потреба
Наручилаца као и расположивих финансијских средстава.

На овакав начин, наручилац омогућава да се, између осталог, уколико се појави потеба за количинама већим од
оних наведених у конкурснојдокументацији, изврши њихова набавка, уколико у том тренутку буде имао
расположива средства за ту намену.
У складу са напред наведеним, наручилац неће вршити измену конкурсне документације у наведеном делу.
Питање заинтересованог лица:
D)

У тачки 4.3. Модела оквирног споразума је одређено : „Уколико се током реализације овог споразума утврди
оправдана потреба за већим количинама од уговорених, Наручилац ће мод да закључи додатни уговор о
јавној набавци са Добављачем, уз претходну сагласност Фонда и у складу са ценама из овог оквирног
споразума."
Молимо вас да услед чињенице да се цена електричне енергије на тржишту мења у зависности од тржишних
услова, коригујете одредбу у смислу:
„Уколико се током реализације овог споразума утврди оправдана потреба за већим количинама од
уговорених, Наручилац ће моћи да закључи додатни уговор о јавној набавци са Добављачем, уз претходну
сагласност Фонда и по тада важећим тржишним ценама електричне енергије."
Одговор Наручиоца:

На страни 10 од 46 конкурсне документације, IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачком 3.2.
је дефинисано да је цена у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда. Након
закључења оквирног споразума, цена се може мењати само из разлога наведених у оквирном споразуму.
На страни 38 од 46 конкурсне документације, МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, у тачки 5.3. је дефинисано да је
јединична цена из споразума фиксна за сво време трајања Оквирног споразума и може се мењати само из
објективних разлога предвиђених посебним прописима.
Из наведеног произлази де ће, уколико се током трајања оквирног споразума, за који период је и дефинисано
да ће цена бити фиксна, појави оправдана потреба за већим количинама од уговорених, цена тих додатних
количина бити непромењена у односу на уговорену цену дефинисану понудом и оквирним споразумом.
У складу са наведеним, наручилац неће вршити измену у наведеном делу конкурсне документације.
Питање заинтересованог лица:
E)

Везано на наше аргументе у тачки 4 овог захтева, молимо вас за допуну тачке 5.5. члана 5. Модела оквирног
споразума и 4. става 2. члана Модела уговора на следећи начин:
„У цену из става 1. овог члана 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 и евентуални други порези,
доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне институције, а које купцу на темељу прописа
мора зарачунати продавац."
Одговор Наручиоца:

На претходно питање наручилац је дао одговор у питању број 8.
Питање заинтересованог лица:
F)

Узимајући у обзир наше аргументе у тачки 4 овог захтева, молимо вас да ревидирате одредбу уговора тачке
5.3. члана 5. Модела оквирног споразума те 3. става члана 2 Модела уговора на начин да се уговорне цене не
могу мењати, то јест да су оне фиксне током целог периода испоруке.
Оно што се може мењати, а на шта понуђач нема утицаја, јесте 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 и евентуални други порези,
доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне институције, а те услуге и њихова цена нису
предмет јавне набавке.
Додатно вас молимо за појашњење, који су „објективни разлоги предвиђени посебним прописма"

Одговор Наручиоца: На претходно питање наручилац је дао одговор у питању број 4.
Питање заинтересованог лица:
G)

Везано на наше аргументе у тачки 3 овог захтева, молимо вас да у тачки 2.2. члана 2. Модела оквирног
споразума и тачки 6.1. (трећа алинеја) члана 6. Модела оквирног споразума, те и у првом ставу члана 3.
Модела уговора ревидирате одредбу периода испоруке на следећи начин:

„Период испоруке: 12 месеци од дана потписивања уговора односно тек од датума ваљаног укључена
обрачунског мерног места у билансну групу снабдевача ако се то догоди након потписивања уговора, и траје
од 00:00 х првог дана тог 12-месечног периода па до 24:00 х задњег дана тог 12-месечног периода."
Одговор Наручиоца:
На претходно питање наручилац је дао одговор у питању број 3.
Питање заинтересованог лица:
H)

Задња алинеја тачке 6.1. и тачка 6.2. члана 6. Модела оквирног споразума и пета алинеја првог става члана
3. Модела уговора и други став истог члана не одговара законским одредбама. Снабдевач се не може
обавезати да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима о раду
тржишта електричне енергије ("Сл. гласник РС" бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду преносног
система и изменама и допунама Правила о раду преносног система ("Сл. гласник РС" бр. 3/12 од 18.01.2012
год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије,
односно у складу са свим важећим законским и поџаконским прописима који регулишу испоруку електричне
енергије, који важе на подручју тржишта електричном енергијом. На темељу одредби Закона о енергетици
(цлан 71 и 76), оператор преносног система, односно дистрибутивног система ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА „сигуран и
поуздан рад преносног/дистрибутивног система и квалитет испоруке електричне енергије". Зато се такви
захтеви не могу тражити од понуђача, јер је то задатак оператора,, па се то не може написати као обавеза
снабдевача, јер није у складу са тим законским одредбама Због тога предлажемо брисање задње алинеје
тачке 6.1. и тачке 6.3. члана 6. Модела оквирног споразума, те пету алинеју првог става и други став члана 3.
Модела уговора.
Одговор Наручиоца: На претходно питање наручилац је дао одговор у питању број 2.
Питање заинтересованог лица:

I)

U tački 7.2. člana 7. Modela okvirnog sporazuma i stavu 4 člana 3. Modela ugovora
»Snabdevač snosi sve rizike, kao i sve pripadajuće i zavisne troškove u vezi sa prenosom i isporukom
električne energije do mesta isporuke.«
je navedeno:

S obzirom da rizik isporuke nije odgovornost snabdevača nego na osnovu člana 71 i 76 Zakona o energetici iskljudvo
operatora prenosnog i distributivnog sistema, predlažemo brisanje navedenog teksta.
Na temelju odredbi Zakona o energetici (clan 71 i 76), operator prenosnog sistema, odnosno distributivnog sistema
JE ODGOVORAN ZA „siguran i pouzdan rad prenosnog/distributivnog sistema i kvalitet isporuke električne energije".
Isto valja i na temelju Pravila o radu tržištima električne energije („Službeni Glasnik" broj 120/2012), Pravila o radu
prenosnog sistema i izmenama i dopunama Pravila o radu prenosnog sistema (Službeni Glasnik" broj 3/2012) i
Pravila o radu distributivnog sistema Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 57/2011, 80/2011ispr.93/2012 i 124/2012) i Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom ("Službeni glasnik
Republike Srbije", br. 63/2013), koji važe na području tržišta električnom energijom za nivo kvaliteta isporučene
električne energije, sigurnost isporuke i kontinuiranost te pouzdan rad sistema je zadužen Operator prenosnog i
distributivnog sistema, zato ne može snabdevač snositi te rizike, jer nije u skladu sa zakonskim odredbama.

У тачки 7.2. члана 7. Модела оквирног споразума и ставу 4 члана 3. Модела уговора је наведено: „Снабдевач
сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке.“

С обзиром да ризик испоруке није одговорност снабдевача него на основу члана 71 и 76 Закона о енергетици
искљудво оператора преносног и дистрибутивног система, предлажемо брисање наведеног текста.
На темељу одредби Закона о енергетици (члан 71 и 76), оператор преносног система, односно дистрибутивног
система ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА „сигуран и поуздан рад преносног/дистрибутивног система и квалитет испоруке
електричне енергије". Исто ваља и на темељу Правила о раду тржиштима електричне енергије („Службени
Гласник" број 120/2012), Правила о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду
преносног система (Службени Гласник" број 3/2012) и Правила о раду дистрибутивног система Закона о
енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012) и Уредбе о
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Службени гласник Републике Србије", бр.
63/2013), који важе на подручју тржишта електричном енергијом за ниво квалитета испоручене електричне
енергије, сигурност испоруке и континуираност те поуздан рад система је задужен Оператор преносног и
дистрибутивног система, зато не може снабдевач сносити те ризике, јер није у складу са законским
одредбама.
Одговор Наручиоца:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 39 од 46 конкурсне документације, Модел
оквирног споразума, на начин што се брише тачка 7.2.:
„Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком
електричне енергије до места испоруке".
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 44 од 46 конкурсне документације, Модел
уговора, на начин што се у члану 3. брише став 4.:
„Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком
електричне енергије до места испоруке".

Питање заинтересованог лица:

J) Молимо вас да нам појасните одредбу члана 8. Модела Оквирног споразума и члана 4. Модела уговора у
којем је наведено: »Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146.
Закона о енергетици ("СИ. гласник РС" 57/2011)«, с обзиром да ту услугу може пружити само Резервни
снабдевач, који је одређен од стране Владе Републике Србије.
Не може снабдевач обезбеђивати резервно снабдевање. Резервни снабдевач је омогућен купцу ако дође до
стечаја или ликвидације снабдевача који га је до тада снабдевао, ако снабдевач који га је до тада снабдевао
остане без лиценце, ако купац није нашао новог снабдевача након престанка уговора о продаји са претходним,
осим ако је престанак уговора последица неизвршавања обавеза плаћања купца или ако нови купац није
изабрао снабдевача. То су услови који штите купца да не остане без електричне енергије и нису предмет
уговора о снабдевању. Снабдевач је дужан о настанку таквих околности обавестити резервног снабдевача, који
је одређен од стране Владе Републике Србије, купца/наручилаца и оператора система.
Одговор Наручиоца:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 39 од 46 конкурсне документације, Модел
оквирног споразума, на начин што се брише тачка 8 РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ, тачка 8.1:
„Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о
енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011). ".

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 44 од 46 конкурсне документације, Модел уговора,
на начин што се брише члан 4 РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ:
„Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о
енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011). ".

Питање заинтересованог лица:
К)

У тачки 12.1. Модела оквирног споразума је наведено, да Фонд има право да у било којем тренутку раскине
споразум.
Због природе уговора са потпуним снабдевањем електричне енергије и функционисања тржишта електричне
енергије, раскид уговора може бити само због повреде уговора. Раскид уговора пре његовог истека без било
каквог разлога није могућ и зато предлажемо брисање те тачке.
У случају да наручитељ раскида уговор о снабдевању пре истека уговора, снабдевач ће имати штете, а повраћај
штете тражити од наручитеља на темељу одштетног права складно члану 525. Закона о облигационим
односима. У том случају би наиме наручитељ био одштетно одговоран. Ако би у том случају Фонд раскидао
уговор, одабрани снабдевач би на основу одштетног права имао право затражити одштету.

Одговор Наручиоца:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 40 од 46 конкурсне документације, Модел
оквирног споразума, на начин што се брише тачка 12.1:
„Фонд има право да у било којем тренутку раскине споразум. Раскид споразума наступа по протеку 3 (три)
месеца од достављања писменог обавештења о раскиду."

Питање заинтересованог лица:
L) Молимо вас да у тачки 12.3. члана 12 Модела оквирног споразума одредите који је разумни рок за опомену.
Да ли је то 15 дана, који се у пракси примењује?

Одговор Наручиоца:
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 40 од 46 конкурсне документације, Модел
оквирног споразума, на начин што се у тачки 12.3 после текста „у остављеном року који мора бити разуман",
додаје текст „а који не може бити краћи од 15 дана".
Питање заинтересованог лица:
М) У тачки 12.5. члана 12 Модела оквирног споразума одређено је:
„Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти
се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума."
Молимо вас да ревидирате ову одредбу у смислу јасније написане одредбе и предлажемо следећи текст:
„Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти
се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума, и то до потпуног испуњења свих обавеза
из овог споразума и закљученог уговора."
Одговор Наручиоца:
Наручилац остаје при дефиницији тачке 12.5. члана 12 Модела оквирног споразума.

N)

Питање заинтересованог лица:
Узимајући у обзир наше претходне аргументе овог захтева, предлажемо да се у члану 12 Модела оквирног
споразума дефинише, да су појединачни наручиоци у обавези закључити појединачне уговоре и у случају да
дође до раскида оквирног споразума пре него су закључени појединачни уговори са свим наручиоцима.
Предлажемо, да се у члану 12 модела оквирног споразума дода тачка: „12.6 Наручилац је у обавези да са
Добављачем закључи и реализује појединачни уговор на основу овог споразума и у случају ако дође до раскида
оквирног споразума. У том случају се појединачни уговори извршавају у складу са одредбама уговора и овог
споразума, и то до потпуног испуњења свих обавеза из овог споразума и закљученог појединачног уговора."
Одговор Наручиоца:

Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог лица и у наведеном делу се неће вршити измена
конкурсне документације.

Питање заинтересованог лица:
О)

Молимо вас, да у члану 7. Модела уговора додате одредбу о могућности опомене пред раскидом уговора, тако
како је одређено и у оквирном споразуму, наиме:
„Раскид уговора из овог члана може да се изврши само уколико је друга страна у споразуму претходно
упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року
који мора бити разуман, минимално 15 дана.“

Одговор Наручиоца:
Наручилац у члану 7. Модела уговора додаје нов став 2 који гласи:
„Раскид уговора, једна уговорна страна може да захтева само уколико је друга страна у уговору претходно
упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном
року који мора бити разуман, а који не може бити краћи од 15 дана“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Питање заинтересованог лица:
Р)

За потребе квалитетне услуге снабдевача, као и да би се избегле компликације при извођењу уговора, а што је и
у интересу Наручиоца и самог Закона о јавној набавки, снабдевач има потребу поседовања података о
потрошњи ел. енергије за свако обрачунско мерно место за претходних 12 месеци, које може добити само од
надлежног оператора система и то само на основу овлашћења од Наручиоца. Подаци о потрошњи ел. енергије
су неопходни Добављачу/снабдевачу за препознавање карактеристике потрошње сваког појединачног мерног
места, чиме снабдевач може предупредити настанак додатних трошкова, те због наведеног, предлажемо да
допуните Модел уговора са новим чланом, који се односи на овлашћење и изјаву Наручиоца да би се избегле
компликације при извођењу уговорних одредби:

„•Наручилац овлашћује Добављача за извођење свега што је неопходно за извршење овог уговора о продаји
електричне енергије са потпуним снабдевањем код оператора система, укључујући достављање свих
података наведених у овом уговору, припрему, попуњавање и потписивање изјава и слично, што би могао да
захтева оператор система, а односи се на Наручиоца. Наручилац ће Добављачу без одлагања доставити све
податке које оператор система буде захтевао од Добављача. Наручилац истовремено потписом овог уговора
признаје све поступке које Добављач врши у име Наручилаца правно важећим;

• Наручилац се слаже да оператор система за свако поједино обрачунско мемо место које је предмет овог уговора
достави Добављачу податке о потрошњи електричне енергије у протеклих 12 месеци, а за обрачунска мерна места
са 15-минутном односно сатном регистрацијом потрошње достави Добављачу целокупан дијаграм потрошње за
протеклих 12 месеци и то за свако поједино обрачунско мерно место. Наручилац је сагласан да оператор система
доставља све релевантне податке о мерном уређају/бројилу који су потребни за обрачун потрошене електричне
енергије те омогућује Добављачу приступ до мерних, обрачунских података и телеметрије за сва обрачунска мерна
места која су предмет овог уговора. Наручилац овлашћује Добављача за приступ бази података (евиденције
обрачунских мјерних мјеста) о Наручиоцу и обрачунска мерна места Наручиоца коју води оператор система."
Одговор Наручиоца:
Наручилац неће вршити измену конкурсне документације у складу са горе наведеним предлогом из разлога
што нису неопходни за припремање и подношење понуде.
Наручилац напомиње да ће, за потребе испоруке електричне енергије која је предмет јавне набавке, добављач
имати могућност да након након закључења појединачних уговора са купцима, од истих тражи да му се доставе
подаци потребни за испуњење уговорне обавезе, а за које купац процени да су и неопходни добављачу.

Наручилац врши измену конкурсне документације, у моделу оквирног споразума, на начин да досадашње тачке
од 9 до 15 постају тачке од 8 до 14.

Наручилац врши измену конкурсне документације, на страни 5 од 46, глава I. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ, у
тачки 6. Подаци о месту и року за подношење понуда, па текст у ставу 1 уместо:
„Рок за достављање понуда је до 23.04.2014. године до 11:30 часова.“
Гласи:
„Рок за достављање понуда је до 28.04.2014. године до 11:30 часова.“

Наручилац врши измену конкурсне документације, на страни 5 од 46, глава I. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ, у
тачки 7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, па текст уместо:
„Јавно отварање понуда обавиће се 23.04.2014. године у 12 часова, у просторијама Републичког фонда за
здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, сала број 3.“
Гласи:
„Јавно отварање понуда обавиће се 28.04.2014. године у 12 часова, у просторијама Републичког фонда за
здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, сала број 3.“

Наручилац врши измену конкурсне документације, на страни 14 од 46, глава IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО
ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 11. Подношење понуде, па текст у подтачки 11.7 уместо:
„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 23.04.2014. године до 11:30 часова, без
обзира на начин како су послате.“
Гласи:
„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 28.04.2014. године до 11:30 часова, без
обзира на начин како су послате.“

С поштовањем,

Наручилац врши измену конкурсне документације, на страни 16 од 46, глава IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО
ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 19. Јавно отварање понуда, па текст у подтачки 19. уместо:
„Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 23.04.2014. године са почетком у 12 часова.“
Гласи:
„Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 28.04.2014. године са почетком у 12 часова.“

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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