Pitanje 1. Količina i opis dobara:
Pod tačkom 4. Količina i opis dobara u okviru III podnaslova u tabeli su navedene i količine reaktivne
energije, kao i tekst istod tabele da se Naručilac obvezuje da plati sve prekomerno preuzete količine
reaktivne energije.
Želimo da skrenemo pažnju da se kod ugovaranja isporuke električne energije sa Snabdevačem može
ugovoriti samo Aktivna električna energija, dok je preuzimanje reaktivne električne energije element
tarifnog sistema za pristup i korišćenje sistema za prenos odnoso distribuciju i kao takva če ući u
obračun korišćenja sistema za prenos odnoso distribuciju el. energije.
Odgovor:

Saglasni smo sa Vašom konstatacijom, ali želimo da naglasimo da je tabela i
podaci dati u njoj samo informacija potencijalnim ponuđačima kakav smo mi
potrošač. Nigde se ne traži ponuda za reaktivnu energiju.

Pitanje 2. ROK ISPORUKE:
Pod tačkom 6. Rok isporuke u okviru III podnaslova je navedeno da je Rok isporuke »Od dana
zaključivanja ugovora do 28.02.2015. godine od 00:00 h do 24:00 h«.
S obzirom da svaku promenu snabdevača prati i postupak promene snabdevača, saglasno Pravilima o
promeni snabdevača, donetim od strane Agencije za energetiku RS, molimo vas da bliže definišete
početak perioda isporuke na sledeći način:
»od dana zaključivanja ugovora odnosno od trenutka uključena mernog mesta u bilansnu
grupu snabdevača do 28.02.2015. godine do 24:00 h«
To isto važi i za dikcije tačke 9.2. stranica 10 i 3. član ugovora, stranica 21.
Odgovor:

Usvojena je Vaša sugestija za bližim definisanjem početka perioda isporuke, i
sa tim u vezi izvršena je izmena KD.

Pitanje 3. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U
PONUDI:
U stavu 2 tačka 10, u okviru V podnaslova predlažemo brisanje sledećeg teksta i to: „…., sa
uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke« 2

U stavu 4. iste tačke je navedeno: »Obaveza ponuđača je da iskaže jedinične cene za aktivnu i
reaktivnu energiju za periode više i niže tarife, sa i bez PDV.«
Saglasno pitanju broj 1., želimo da ukažemo da Reaktivna energija nije predmet nabavke električne
energije, nego je to element obračuna pristupa sistemu (korištenja mreže) i kao takav određen od
strane nadležne institucije in ne može biti deo jedinične cene.
Skladno navedenom predlažemo brisanje »i reaktivne« u tom stavu.
Pored tog molimo da dopunite tačku 10,sa sledećim tekstom::
„Troškovi iz navedenih odluka će biti sastavni deo računa za isporuku električne energije i
primenjivaće se na obračunske veličine za tarifne stavove za mesta primopredaje Naručioca
, dobijene od operatora prenosnog sistema.
Troškovi naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije se obračunavaju kao
proizvod ukupno izmerene aktivne električne enrgije u obračunskom periodu izražene u kWh i visine
naknade izražene u din/ kWh, a koja se primenjuje u skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije.“
Odgovor:

Usvojena je Vaša sugestija po pitanju reaktivne energije, i u tom smislu
izvršena je izmena KD (brisanje reči "reaktivne").
Vezano za Vaš predlog dopune tačke 10. tekstom koji predlažete, obaveštavamo
Vas da smatramo da je stavom 5 navedene tačke, potpuno jasno navedeno sve što
Vi predlažete u svom tekstu (navedeni stav 5 u nastavku:

"Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.
Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца,
на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену
ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ
систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени
приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у „Службеном
гласнику РС“, односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених у
„Службеном гласнику РС“.

Pitanje 4. TAČKA 5, OBRASCA PONUDE (VI) – OPIS PREDMETA NABAVKE
Da bi se izbegle nejasnoće kod cene, molimo vas da obrazac dopunite, tako da glasi:

5) Опис предмета набавке: набавка добара - електричне енергије, број 02/14:

Предмет
набавке
1
Активна
.

енергија
виша
тарифа
Активна
енергија
нижа
тарифа
УКУПНО:

•
•

Јед.
мере
2
.

Јединична Процењене
цена без
количине
ПДВ
3
.

4
.

kWh

650 000

kWh

200 000

Јединична
цена са
ПДВ

Укупан износ
без ПДВ за
процењене
количине

5
.

6. (3х4)

Укупан износ
са ПДВ за
процењене
количине
7. (4х5)

Укупан износ обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у
складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
У јединичне цене из колоне 3 као ни у укупан износ из колоне 6 нису урачунати:
- Порез на додату вредност (ПДВ),
- Трошкови приступа преносном и дистрибутивном систему,
- Трошкови посебне накнаде за подстицај повлашћених произвошача ел.енергије,
- Евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне
институције, а које купцу на темељу прописа мора зарачунати снбдевач.

Наведене елементе, који нису укључени у јединичну фиксну цену, сагласно законским
прописима снабдевач зарачунава купцу.

Укупан износ за процењене количине без ПДВ-а _______________ динара
Рок плаћања:

____дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 45

дана);

Рок важења понуде: ____ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).

Odgovor:
Radi izbegavanja nejasnoća po pitanju cene, usvojen Vaš predlog za dopunom
tabele, i u tom smislu izmenjena KD.

Pitanje 5. VIII OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
Da bi se izbegle nejasnoće kod cene, molimo vas da obrazac strukture cene dopunite, tako da glasi:

За јавну набавку добара – електричне енергије, број 02/14

Предмет
набавке
1
Активна
.

енергија
виша
тарифа
Активна
енергија
нижа
тарифа
УКУПНО:

Јед.
мере
2
.

Јединична Процењене
цена без
количине
ПДВ
3
.

4
.

kWh

650 000

kWh

200 000

Јединична
цена са
ПДВ

Укупан износ
без ПДВ за
процењене
количине

5
.

6. (3х4)

Укупан износ
са ПДВ за
процењене
количине
7. (4х5)

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
1. У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;
2. У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
3. У колони 6 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;
4. У колони 7 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине.
•

У јединичне цене из колоне 3 као ни у укупан износ из колоне 6 нису урачунати:
- Порез на додату вредност (ПДВ),
- Трошкови приступа преносном и дистрибутивном систему,
- Трошкови посебне накнаде за подстицај повлашћених произвошача ел.енергије,
- Евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне
институције, а које купцу на темељу прописа мора зарачунати снбдевач.

Наведене елементе, који нису укључени у јединичну фиксну цену, сагласно законским
прописима снабдевач зарачунава купцу.

Odgovor:
Radi izbegavanja nejasnoća po pitanju cene, usvojen Vaš predlog za dopunom
tabele, i u tom smislu izmenjena KD.

