„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 - 4988
Датум: 17.09.2015.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори број 1 за јавну набавку електричне енергије-набавка за избор
снабдевача са потпуним снабдевањем и уговарање испоруке електричне енергије
(комерцијално снабдевање) за потребе напајања електричне вуче и остале
службене потрошње у систему „Железнице Србије“ за период 01.10.201501.10.2016.године, у отвореном поступку (број набавке 55/2015)
Питање број 1.1:
Молимо Вас да у конкурсну документацију уврстите следеће:
„Да акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену електричне енергије“.
Само да Вас подсетимо да се Акциза за утрошену електричну енергију почиње обрачунавати почев
од 01.08.2015. године на основу Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, објављеног у
Службеном гласнику РС „бр. 55 од 25.06.2015.године.
Одговор број 1.1:
Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену електричне енергије.
Питање број 1.2:
Такође бисмо Вас обавестили да из модела уговора из члана 2. на страни 23. избаците податке о снази:
- Максимална процењена једновремена снага(збирна) износи 32 MW.
Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на електроенергетском
објектима сходно тачки I-6 техничких услова.
II Капацитет испоруке на средњем напону, ниском напону и у широкој потрошњи (укупно):
§ максимално 51,75 MW, променљив дијаграм оптерећења,
Напомена: очекивана ангажована снага износи, збирно, око: 26,69 MW.
Процењена количина електричне енергије на средњем напону, ниском напону и у
широкој потрошњи (укупно) износи:
Разлог избацивање је што се овај податак не уговара овом Јавном набавком, већ се снага уговара са
Оператором дистрибутивног система(средњи хапон, ниски напон и широка потрошња), ако и са
Опретором преносног система (за високи напон), као техничка карактеристика мерног места на коме
се врши испорука електричне енергије.
Разлог за избацивање ових података из уговора је и то што ови подаци у члану 2. угопвора могу бити
основ за рекламацију рачуна, уколико се ови подаци које сте приказали не поклапају са стварним
стањем у подацима Оператора дистрибутивног система и Оператора преносног система. Сви подаци
који се налазе на рачуну се добијају од Оператора дистрибутивног система и Оператора преносног система.

Одговор број 1.2:
Сходно захтеву следи измена и допуна бр.1 конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

