
Датум 3 0 . ј 7 . 2015

НАРУЧИЛАЦ:

Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића 2, Београд, кога 
заступа в.д. директора др. Верица Лазић 
Матични број: 06042945 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:
ЕПС Снабдевање д.о.о., Царице Милице бр.2, Београд, кога заступа в.д. директора 
Драган Јеремић,
Матични број: 20924195 
ПИБ: 108057105
Број рачуна: 845-243849-27 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Добављач)

Фонд и добављач у уводу констатују:

1.1. Да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка 
јавне набавке бр. 404-1-112/15-57 за набавку Електричне енергије 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, и на основу Одлуке о додели оквирног 
споразума бр. 404-1-48/15-26 од 15.07.2015. године, којом је изабрана понуда 
Понуђача ЕПС Снабдевање д.о.о. бр. 18-01-7844/1-15 од 19.06.2015. године, у 
свему у скпаду са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС” , 
бр. 124/2012 и 14/15).

1.2. да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке 
у смислу члана 48. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12 и 
14/15), у име и за рачун здравствених установа, за потребе РФЗО и РФПИО 
наведених у Прилогу 1 овог споразума (у даљем тексту: Наручиоци), који 
представља саставни део овог споразума,

1.3. да оквирни споразум, осим за здравствене установе, Фонд закључује 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 са балансном 
одговорношћу за период од 12 месеци 08/3 број 404-710/115-1 од 02.06.2015. 
године

Закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 45-1/15

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ



1.4. да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу са условима 
и критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 
404-1-112/15-57,

1.5. да ће Наручиоци сами закључити појединачне уговоре на основу овог споразума 
и на тај начин непосредно реализовати јавну набавку,

1.6. 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.

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати 
појединачни уговори о јавној набавци који су предмет јавне набавке бр. 404-1- 
112/15-57 између Наручилаца и Добављача.

2.2. Овај оквирни споразум закључује се за период од годину дана.

2.3. 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.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

3.1. Фонд је дужан да:

3.1.1. обезбеди да се добра која су предмет овог споразума и која се 
набављају од стране Наручилаца, набављају искључиво од Добављача 
у скпаду са и на начин предвиђен овим споразумом;

3.2. Добављач је дужан да:

3.2.1. на писмени позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у скпаду 
са овим споразумом;

3.2.2. извршава уговорне обавезе према Наручиоцима у складу са преузетим 
обавезама и правилима струке, у уговореним роковима;

3.2.3. одмах по сазнању, писменим путем, обавести Фонд о чињеницама које 
би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Наручилаца;

3.2.4. до сваког 25-ог у месецу, за претходни месец доставља извештај о 
испорукама извршеним Дирекцији Фонда о испорукама извршеним 
организационим јединицама Фонда, ЗУ и Дирекцији ПИО фонда о



испорукама извршеним организационим јединицама ПИО Фонда на 
основу овог оквирног споразума, на обрасцу који припреми Фонд.

3.2.5. да пре испоруке закључи:

1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је 
објекат крајњег купца прикључен и

2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места 
примопредаје крајњег купца.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1. Наручилац ће са Добављачем закључити појединачни уговор о јавној набавци у 
складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

4.2. На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Наручиоцем након 
пријема позива Наручиоца. Позив се доставља путем поште, електронске поште 
или факсом. Уз позив се доставља текст уговора сачињен у скпаду са овим 
споразумом.

4.3. 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 у 
складу са ценама из овог оквирног споразума.

ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1. Цена из споразума јесте јединична цена за 1 к\Л/Н електричне енергије са 
балансном одговорношћу која је предмет овог споразума из понуде добављача 
ЕПС Снабдевање д.о.о. бр. 18-01-7844/1-15 од 19.06.2015. године и на основу 
којих се закључују појединачни уговори.

5.2. Јединична цена без ПДВ-а за К\мН износи 5,34 динара.

5.3. Јединична цена из споразума је фиксна за све време трајања Оквирног 
споразума и може се мењати само из објективних разлога предвиђених 
посебним прописима.

5.4. Наручилац плаћа испоручене количине по цени из овог оквирног споразума 
уплатом на текући рачун Добављача најкасније у року од 30 дана од дана 
пријема фактуре.

5.5. 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 ел.енергије.

5.6. Трошкове из става 5. овог члана, Снабдевач 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 одређивање цена објављених у "Службеном гласнику РС"

6. КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

6.1. Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије извршиће према следећем:
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 
одговорношћу
- Капацитет испоруке: јединична цена/к\л/Н
- Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора
- Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца на местима 
примопредаје током периода снабдевања;

6.2. 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.

7. МЕСТО ИСПОРУКЕ

7.1. Места испоруке су обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 
систем у складу са постојећим ознакама мерних места из Прилога 1 конкурсне 
документације, као и сва нова мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 
систем након закључења оквирног споразума.

8. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

8.1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла Добављач мора да поднесе Фонду 
приликом потписивања оквирног споразума, односно најкасније у року од 10 дана 
од обостраног потписивања оквирног споразума, у висини од 5% од укупне 
вредности оквирног споразума.

8.2. 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.

8.3. Уколико се за време трајања оквирног споразума продуже рокови за извршење 
обавеза из оквирног споразума и уговора закључених на основу оквирног 
споразума, обавеза је добављача да обезбеди продужење важења банкарске 
гаранције и то најмање за број дана за који је продужен рок за извршење 
обавеза.

8.4. Фонд ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико 
обавезе по оквирном споразуму не буду благовремено или правилно 
реализоване, односно уколико Добављач престане да их реализује.



9. ВИШАСИЛА

9.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за 
кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и 
датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу 
обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

9.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 
експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који 
су законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1. Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају 
споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност 
Привредног суда у Београду.

11. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

11.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, 
споразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се 
писменим путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана

11.2. Раскид споразума из тачке 11.1. 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, а који не може бити краћи од 15 дана.

11.3. Раскид споразума из тачке 11.2. може да изврши само страна у споразуму која 
је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

11.4. 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.

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

12.1. Измене и допуне текста овог споразума могуће су само уз пристанак обе стране, 
дат у писаном облику.

12.2. Изменама и допунама не могу се мењати битни елементи оквирног споразума 
(предмет споразума, цена, услови, рок плаћања и права и обавезе страна у 
споразуму).

13. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

13.1. Овај споразум ступа на снагу даном потписивања обе стране у споразуму.



14. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

14.1. Овај споразум сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака на српском језику, од 
којих Фонду припадају четири примерка, а Добављачу два примерка.

Прилог 1 - Списак здравствених установа и организационих јединица 
Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање/наручилаца за чије потребе се спроводи овај 
поступак јавне набавке

Прилог бр.2 -  Понуда добављача бр 18-01-7844/1-15 од 19.06.2015. године.

ЈП „Електропривреда Србије1

ДиреЈстор 
Александар Обрадовић



ОБРАЗАЦ БР. 4.1 -  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА 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. 404-1-112/15-57, КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Поводом позива за подношење 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. 404-1-112/15-57, објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, подносим понуду како 
следи:

Назив понуђача: ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд Матични број понуђача: 20924195______________________
Седиште понуђача: Београд_____________________________  ПИБ понуђача: 108057105_____________________
Број понуде: 18-01-7844/1-15_______________________  Датум: 19.06.2015._____________________

Рекапитулација понуде

Редни
број Назив производа Јединица

мере Количина

Јединична 
цена без 
ПДВ-а за 

К\л/Н

Износ ПДВ-а 
јединичне 

цена за КмН
Укупна цена 

без ПДВ-а

Износ ПДВ- 
а за укупну 

цену

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7=(5*4) 8 9=(8+7)

1.

Електрична 
енергија са 
балансном 

одговорношћу

К\л/Н 340.891.650 5,34 6,41 1.820.361.411,00

364.754.065,50
2.185.115.476,

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Рок плаћања 30 дана од дана од дана пријема фактуре.
НАПОМЕНА: понуђени рок плаћања не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 90 дана од дана пријема фактуре 
Цена у понуди мора бити исказана удинарима. «
Уколико понуђач не понуди (попуни) све ставке понуда ће бити одбијена као неприхватљива.


