„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Београд, Здравка Челара 14а
Факс: +381 11 3290740
Телефон: +381 11 3292082
E-mail: nabavka@srbrail.rs
Број: 33/15 - 4989
Датум: 17.09.2015.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/12 од
29.12.2012. године) и Упутства за сачињавање понуде тачка 2.12. Измене или допуне
конкурсне документације , за јавну набавку електричне енергије- избор снадбевача са
потпуним снабдевањем и уговарање испоруке електричне енергије (комерцијално
снабдевање) за напајање електричне вуче и остале службене потрошње у систему
„Железнице Србије“ ад за период 01.10.2015. до 01.10.2016. године, у отвореном поступку
(број набавке 55/2015) издају се
Измене и допуне број 1
У делу конкурсне документације страна 23/38: страна модела Уговора се мења. Измењена
страна модела Уговора мора бити саставни део понуде понуђача.
Остали део конкурсне документације остаје непромењен.

ПРИЛОГ: Измењена страна Уговора – страна 23/38 конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"ад, 11000 Београд, адреса: Немањина бр.6; матични број 20038284;
шифра делатности 4910 , ПИБ 103859991; ПДВ 181620190, текући рачун 205-14106-62
(Комерцијална банка), које заступа Генерални директор Мирослав Стојчић, дипл.саоб.инж. (у
даљем тексту: Купац) и
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________(у даљем тексту: Продавац) закључују:

УГОВОР
о купопродаји
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ
(у даљем тексту: Уговор)

Предмет уговора
Члан 1.

Oвим уговором уређују се међусобна права и обавезе купца и продавца –о купопродаји
електричне енергије- избор снадбевача са потпуним снабдевањем и уговарање испоруке
електричне енергије (комерцијално снабдевање) за напајање електричне вуче и остале
службене потрошње у систему „Железнице Србије“ ад за период 01.10.2015. до
01.10.2016. године ,, као и друга питања везана за реализацију овог уговора, под условима
утврђеним овим уговором и законским прописима којима се уређују права и обавезе по основу
продаје електричне енергије, и то за:
1. Преузимање електричне енергије на високом (110 kV) напону (Систем електричне вуче),
2. Преузимање електричне енергије на средњем напону 10 (20),
3. Преузимање електричне енергије на ниском напону 0,4 kV и
4. Преузимање електричне енергије у широкој потрошњи.
Примопредајa електричне енергије
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да су продаја и преузимање и плаћање електричне енергије, која
је предмет овог Уговора, изврши према следећем:
 гарантована и одређена на основу остварене потрошње Купца, на место примопредаје,
током испоруке.
 рок испоруке: ____________.2015. до ____________.2016.године.

I Процењена количина електричне енергије (укупно) на високом напону:
 140,4 GWh, према следећем билансу по месецима:
Година
Месец
GWh

X

2015
XI

XII

I

II

III

11,8

12,3

12,8

12,8

12,3

11,8

IV

2016
V

VI

VII

VIII

IX

11,4

11

10,9

10,9

11

11,4

Σ
140,4

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на
електроенергетском објектима сходно тачки I-6. техничких услова.
II Процењена количина електричне енергије на средњем напону, ниском напону и у
широкој потрошњи (укупно) износи:


64 GWh, према следећем билансу по месецима:

23 од 38

