Obraćamo Vam se u vezi sa Vašim pozivom za podnošenje ponuda za nabavku
električne energije broj 06/17. U okviru konkursne dokumentacije priložen
je i model Ugovora, u kome postoji nekoliko, po nama spornih članova.
Члан 3.
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном
одговорношћу, Период испоруке: Од дана закључивања уговора, до 01.03.2018.
године до 24:00 h.
Primedba: Treba predvideti da u slučaju promene snabdevača isporuka sam
proces promene može potrajati do 21 dan, te da su datumi za promenu
snabdevača definisani od strane operatora distributovnog sistema (ni kupac
ni snabdevač ne mogu uticati na ovo) pa početak isporuke treba definisati
od trenutka promene snabdevača.
S obzirom na datum tendera, te vreme potrebno za potpisivanje i
regulisanje obaveza, izvesno je da isporuka ne može početi 01.03.
ODGOVOR:
Navedeno pitanje regulisano je Zakonom o energetici, čl. 197, i Pravilima koja donosi
Agencija za energetiku RS, te će se Naručilac nakon zaljučenja ugovora sa izabranim
ponudjačem ponašati u skladu sa napred navedenim propisima. Po odredbama iz KD u
Modela ugovora, početak isporuke nije vezan za 01.03.2017. god. nego za datumm
potpisivanja ugovora.

Члан 4.
Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне
енергије до места испоруке Купца.
Primedba: Jedina zakonska obaveza snabdevača-isporučioca jeste preuzimanje
potpune balansne odgovornosti za mesta primopredaje naručioca-kupca
(definisano u Zakon o energetici Član 135 kao i Uredba o uslovima
isporuke i snabdevanja električnom energijom član 2). Na kakve se rizike
misli? Za kvalitet i neprekidnost napajanja je, po navedenim zakonima i
pravilima, nadležan Operator prenosne/distributivne mreže.
Takođe, troškove prenosa do mesta isporuke snosi Kupac (to su troškovi
mrežarine, odnosno pristupa prenosnoj/distributivnoj mreži), kako ste
ispravno i definisali u ostatku tenderske dokumentacije.
Predlažemo brisanje spornih odredbi.

ODGOVOR:
Obaveze snabdevača su definisane članom 195 Zakona o energetici. U okviru ovog člana
detaljno su navedene sve potrebne mere koje snabdevač treba da ispuni u vezi sa sa
prenosom i isporukom električne energije do mesta ispotuke Kupca.

