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Венац Слободе бр.10

34300 Аранђеловац

Србија

Одговори на захтеве за појашњењењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Електрична енергија 

Референтни број: ЈН 20/22

Текст захтева Одговор - појашњење

Поштовани,

Као Ваш тренутни снабдевач и заинтересовани 
понуђач скрећемо Вам пажњу на пропуст у обрасцу 
структуре цене за Партију 2, а то је да ви имате мерење 
у све три тарифе: у вишој тарифи (ВТ), нижој тарифи 
(НТ) и једнотарифно (ЈТ) мерење, а не само 
једнотарифну потрошњу како сте навели и за коју 
тражите цену. Молимо Вас да исправите техничку 
грешку и уместо једнотарифне тражите цену за 
јединствену цену (ЈЦ). Такође, потребно је 
да  усагласите количине из техничких података и 
образца структуре цене, као и да дефинишете да ли су 
планиране количине дате за период од две године.

У опису списка мерних места за Партију 2 доставили 
сте ЕД бројеве за које је потребно да проверите укупан 
број мерних места који је обухваћен набавком.

У моделу уговора у члану 6. за обе партије потребно је 
да дефинишете период снабдевања. Требало би да 
буде наведено на пример следеће: „Период испоруке: 
од 01.06.2022. године до 31.03.2022., свакодневно од 
00:00 часова до 24:00 часа, односно од дана завршетка 
законске процедуре у случајевима промене 
досадашњег снабдевача (очитавањем бројила) у 
периоду од 00:00 до 24:00“. У члану 21. модела 
уговора потребно је дефинисати на који период се 
уговор закључује.

Такође, за обе партије у члану 3. модела уговора испод 
става 2. неопходно је додати следеће: „У цену из става 
1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и 

Извршена је измена конкурсне документације.
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коришћења система за пренос електричне енергије ни 
трошкови приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије, акциза.“ Ово је потребно додати из разлога 
зато што понуђачи нуде у понуди цену за активну 
електричну енергију, а сви други трошкови 
дефинисани су Уредбом Владе РС и понуђачи немају 
утицај на њих.

 

 


