ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА – СТРУЈА

1.1. Врста, техничке карактеристике (спецификације):

ред.

предмет јавне набавке

јед.мере

оквирна
количина

kWh

300.000

kWh

60.000

бр.

1.

Електрична енергија

(потрошња у вишој тарифи)
2.

Електрична енергија

(потрошња у нижој тарифи)

Обавеза понуђача: У понуди достави Изјаву (на свом меморандуму, потписану од
стране одговорног лица понуђача и оверeну печатом), којом се обавезује да ће,
уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у
складу са чланом 188. Закон о енергетици, односно да ће у року од 5 дана од дана
потписивања уговора а пре отпочињања са снабдевањем закључити:
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег
купца прикључен и
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег
купца.

1.2. Квалитет, количина и опис добара, радова или услуга:
Електрична енергија (закључење уговора са потпуним снабдевањем).
Количина
електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње
наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања. Врста продаје је
стална и гарантована.
Капацитет испоруке: према спецификацији на бази просечне потрошње у 2020.
години
Снабдевач је 100 % балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу (купцу).

Укупна пројектована оквирна потрошња (за период од годину
дана), износи 360.000 kwh;

1.3 начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије треба да буде у складу са
Правилима о раду тржиштима електричне енергије („Службени гласник РС“ 120/2012
и 120/2014), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о
раду преносног система („Службени гласник РС“ бр. 79/2014), Правилима о раду
дистрибутивног система(„Службени гласник РС“ бр. 8/2010,2/2014,42/2014), Уредбе
о условима о испоруци и снабдевању електричном енергијом („Службени гласник
РС“, бр. 63/2013)

1.4 рок испоруке:

Уговор се закључује на период од једне године, и почиње да тече од дана
закључења уговора (почев од 00 часова) (до 24 часа), односно од дана завршетка
законске процедуре промене снабдевача – даном очитавања бројила, до дана
завршетка законске процедуре промене снабдевача-даном очитавања бројила или
до утрошка уговорене вредности.

1.5 место испоруке добара:
Мерна места наручиоца прикључена
потрошње на средњем и ниском напону.

на

дистрибутивни

систем

у

категорији

1.6 евентуалне додатне испоруке и сл.:

У предметној набавци нису предвиђене додатне испоруке.

СПИСАК ЛОКАЦИЈА ЗА КОЈЕ ШКОЛА ПЛАЋА ТРОШКОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ред.

Град

Адреса

ЕД број

бр.

Одобрена
снага

1.

Футог

Царице Милице 2

1200094396

43,47

2.

Футог

Царице Милице 2

1200094370

17,25

3.

Футог

Царице Милице 2

1200093349

17,25

4.

Футог

Царице Милице 2

1200294334

50

5.

Футог

Царице Милице 7

1200303503

17,25

6.

Футог

Царице Милице 7

1200094019

27,6

7.

Футог

Царице Милице 2

1200094388

17,25

