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         Република Србија – АП Војводина
         Основна школа „ Јован Јовановић“
         Број:  28/ 11-2019
         Дана: 23.10.2019. године 
         Нови Кнежевац


УГОВОР  О  НАБАВЦИ   ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ
    Закључен између:
Основне школе  „ Јован Јовановић Змај“, са седиштем у Новом Кнежевцу, Краља Петра I Карађорђевића 13.,ПИБ:101460205, Матични број: 08019495, број рачуна код Управе за трезор 840-666660-94, шифра делатности 8520, коју заступа директор Светлана Тамаши Јевтић( у даљем тексту: Купац ) с једне стране и
ЈП  Електропривреда Србије Београд са седиштем у Београду, Балканска 13., Матични број:20053658, ПИБ:103920327, број рачуна:845-484849-65 Управа за трезор, коју заступа извршни директор Горан Кнежевић ( у даљем тексту : Снабдевач ), с друге стране.
         Основ уговора: ЈН мале вредности  број : 4/2019
         Број и датум одлуке о додели уговора : 26/57-2019 од 16.10.2019. године
        Понуда изабраног понуђача заведена под дел.бројем: 26/53-2019 дана 14.10.2019. године. 
Предмет уговора:
Члан 1.
    Предмет овог уговора је набавка и испорука електричне енергије са потпуним снабдевањем, под условима утврђеним овим уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе по основу производње и продаје електричне енергије / потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу/.
Члан 2.
   Купац је  покренуо поступак јавне набавке мале вредности добара  02.10.2019.године, Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију је објавио на Потралу јавних набавки  4.10.2019. године и спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – електричне енергије, ЈН бр. 4/2019.
Члан 3.
  Снабдевач је 14.10.2019.године доставио понуду бр.18.01-543728/1-19 која је заведена код Купца под деловодним бројем 26/53-2019  у 9.00 часова.
Купац је у складу са чл. 107. Закона о јавним набавкама ( „ Сл. гл. РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), на основу понуде снабдевача и Одлуке о додели уговора бр. 26/57-2019 од 16.10.2019. године изабрао Снабдевача за испоруку електричне енергије.
Члан 4.
  Снабдевач ће испоруку вршити самостално.


Количина и квалитет
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се продаја и преузимање и плаћање електричне енергије, која је предмет овог уговора, изврши на следећи начин: 
Врста продаје: стална и гарантована,
Капацитет испоруке: је дефинисан на бази годишњег предвиђања потрошње. 
Период испоруке: 12 месеци по потписивању уговора, од  00:00 до 24.00 часа.
Укупна количина енергије: према стварно испорученој  количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима предвићеним овим Уговором, процењена количина електричне енергије наручиоца ( купца ) дата је у конкурсној документацији. 
 Место примопредаје: место испоруке су мерна места  наручиоца ( купца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.
Уговорена количина електричне енергије  ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о раду преносног система, односно Правилима о раду дистрибутивног система Републике Србије. 
Члан 6.
    Цена за испоручену енергију (без пдв-а) износи: ВТ: 7,82 и НТ :5,03  динара за један  KW h. Укупна цена активне енергије за процењене количине  износи :236574 ВТ  - 1.850.008,68 динара ( без пдв-а ), са пдв-ом – 2.220.010,42 динара и 45756 НТ – 230.152,68 динара ( без пдв-а) , са пдв-ом –276.183,22 динара, а на основу јединичних цена из понуде Снабдевача бр. 18.01-543728/1-19 од 7.10.2019., заведена под дел. бр. 26/53-2019 дана 14.10.2019. године. У цену испоруке  урачуната је цена електричне енергије и трошак балансирања, без трошкова услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, трошкова накнаде за подстицај повлаћшених произвођача и акцизе за утрошену електричну енергију. 
   Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу са важећим одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије а на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику РС и које су објављене у Службеном гласнику РС. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену електричну енергију и примењиваће се за обрачунске величине за тарифне ставове за места примопредаје купца, добијене од оператора дистрибутивног система.
  Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавају  као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у  KW/h а која се примењује у складу са одлукама Владе РС. 
  Основица за обрачун акцизе за електричну енергију чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује област енергетике.  
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања овог Уговора само у односу на трошкове који су дефинисани Законом и подзаконским актима уз достављање одговарајућих доказа, уз претходну писану сагласност Купца добара и то анексом овог Уговора.     



Места испоруке ( примопредаје електричне енергије )
Члан 7.
    Место испоруке  добара је мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње електричне енергије, у складу са постојећим ознакама ЕД наведених у Конкурсној документацији, и то: 
     Мерна места Купца:
1. Основна школа „ Јован Јовановић Змај“ Ђала, Змај Јовина 8., ЕД бр.22091930;
2. Основна школа „ Јован Јовановић Змај“ Српски Крстур, Светог Саве 75., ЕД бр.23892561;
3. Основна школа „ Јован Јовановић Змај“ Српски Крстур, Светог Саве 75. ( котларница) ЕД бр.23892227;
4. Основна школа „ Јован Јовановић Змај“ Мајдан, Маршала Тита 43., ЕД бр.24492974;
5. Основна школа „ Јован Јовановић Змај“ Банатско Аранђелово, Партизанска 56., ( фискултурна сала), ЕД бр. 21193372;
6. Основна школа „ Јован Јовановић Змај“ Банатско Аранђелово, Партизанска 52., ЕД бр.21193097;
7. Основна школа „ Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевиђа 13., ЕД бр.25688856.
   Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Купца на местима примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и гарантована на годишњем нивоу. 
   Снабдевач је комплетно балансно одговоран за свако место примопредаје Купцу. Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.   
   Снабдевач је дужан, у складу са чл.188. ст.3. Закона о енергетици, да најкасније у року од 5 дана од дана потписивања овог Уговора, а пре отпочињања са снабдевањем, закључи:
      -Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен;
      - Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.                                                                     
Обрачун и рок плаћања
Члан 8.
          Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од  45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна, који се формира на основу документа о очитавању утрошка електричне енергије којим Купац и Снабдевач потврђују испоручене количине електричне енергије за одређени обрачунски период.
          Снабдевач је дужан да достави Купцу исправну фактуру у текућем месецу за електричну енергију испоручену у претходном месецу, која мора да садржи у себи исказану цену испоручене електричне енергије, податке о обрачунском периоду, као и накнаде прописане законом, ( трошкови приступа систему за пренос и дистрибуцију електричне енергије и накнада за подстицај повлашћених произвођача) , порезе и остале обавезе у скласу са Законом о енергетици. 
   У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Снабдевачу , за период доцње плати затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна камате, испостављене од стране Снабдевача.
   Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате падају натерет Снабдевача.  
   
  Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом, ако је у њима садржан погрешан обрачун ( оспорене или накнадно установљене грешке ) и ако су резултати посебног договора између купца и снабдевача. ( протокол, отпис камате и сл.). 




Неизвршење уговорних обавеза
Члан 9.
      Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга уговорна страна не испуњава или неблаговрено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
       О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.  
Виша сила
Члан 10.
   Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 
   Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвићени природни догађаји који имају значај елементарних непогода ( поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог Уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајем сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донетих у складу са правилима о раду преносног система , а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.  За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.  
   Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе. 
У случају да виша сила на страни Снабдевача траје дуже од 30 ( тридесет ) дана, Купац има право да писменом  изјавом достављеној Снабдевачу,у којој се позива на овај члан Уговора , раскине Уговор без остављања примереног раскидног рока Снабдевачу.
Рок трајања уговора
Члан 11.
  Уговор се закључује на период од 12. месеци ,почев од дана закључења Уговора, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 месеци од дана закључења Уговора. 
Раскид уговора
Члан 12.
   У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој уговорној страни доставити писмено обавештење о разлозима за раскида Уговора.  Купац задржава право на једнострани раскид уговора услед одређених промена законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога Купац није у могућности да уговор изврши до краја његовог важења
У случају раскида уговора из горњег става Купац ће Снабдевачу исплатити све трошкове које је имао до датума раскида Уговора. 



 Решавање спорова
Члан 13.
 Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње. У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора решаваће Привредни суд у Зрењанину. 
Измене и допуне уговора
Члан 18.
   Уговорне стране су сагласне  да измене и допуне Уговора врше у писаној форми, путем анекса  овог Уговора, уз обострану сагласност.
Завршне одредбе
Члан 19.
   Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу  и овере овлашћена лица уговорних страна . За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима. 
Члан 20.
   Овај Уговор је сачињен у 6 истоветних оригиналних примерака, на српском језику, од којих обе уговорне стране задржавају по три примерка.
 
    СНАБДЕВАЧ                                                                                               КУПАЦ 
   ЈП ЕПС БЕОГРАД                                                                            ОШ „ Јован Јовановић Змај“ 
   _______________                                                                           ____________________________                                                                                                                                                                       
  Горан Кнежевић, извршни директор                                            Светлана Тамаши Јевтић, директор        


















