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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈН 01/2014

Комисија за јавну набавку у року предвиђеном за достављање понуда, у складу са чл.63
Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012) врши измену конкурсне
документације, и то:

1. Мења се у одељку 5) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 11.
ЦЕНА, став 2 (мења се) и став 3 (брише се), Стр.11/29 " Цена обухвата цену укупне процењене
потошње - према табели бр. 1 и табели бр. 2 из Прилога - електричне енергије, са балансном
одговорношћу, у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Обавеза је понуђача да у понуди искажу и јединичне цене: по KWh активне
електричне енергије у вишој, нижој и јединственој (једнотарифно мерење) тарифи, по KVArh
рективне и прекомерне реактивне енергије, као и јединичне цене по KW максималне
ангажоване и прекомерне ангажоване снаге, за све категорије потрошње."
тако да гласи:
"Цена обухвата цену укупне процењене потошње - према табели бр. 1, табели бр. 2 и
табели бр. 3 из Прилога - електричне енергије, са балансном одговорношћу, у складу са
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. "
2. Мења се Образац понуде 1, тачка 2) стр.15/29
2) Предмет понуде и цена : ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
предмет јавне набавке

ел. енергија
- средњи напон 10KV
ел. енергија
- ниски напон -

VTA
MTA
R cosφ>0,95
R cosφ<0,95
дозвољена једновремена снага
прекорачена једновремена снага
VTA
MTA

јед. мере
KWh
KWh
KVArh
KVArh
KW
KW
KWh
KWh

јед. цена без
ПДВ (РСД)

0,4 KV

ел. енергија
-широка потрошња0,4 KV

R cosφ>0,95
R cosφ<0,95
дозвољена једновремена снага
прекорачена једновремена снага
VTA
зелена зона
MTA
JT
VTA
плава зона
MTA
JT
VTA
црвена зона
MTA
JT
закупљена снага

KVArh
KVArh
KW
KW
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KW

укупна вредност ел. енергије дате табелом бр. 1 у Прилогу без ПДВ
укупни трошкови приступа дистрибутивном систему без ПДВ
накнада за ОИЕ укупно
према табели бр.1 - Прилог,
без ПДВ (РСД)
укупна вредност ел. енергије + трошкови приступа дистрибутивном
систему + накнада за ОИЕ, без ПДВ (РСД)
укупна вредност ел. енергије + трошкови приступа дистрибутивном
систему + накнада за ОИЕ, укључујући ПДВ (РСД)

накнада за ОИЕ без ПДВ
(РСД/KWh)

тако да гласи:
2) Предмет понуде и цена : ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
предмет јавне набавке

јед.
мере

VT

МWh

3.227

MT

МWh

1.405

ЈT

МWh

529,408

ЈT

МWh

1.065,026

ел. енергија
- средњи напон
- 10KV
ел. енергија
- ниски напон 0,4 KV
ел. енергија
-широка
потрошња0,4 KV

јед. цена без
ПДВ (РСД)

количина
МWh

укупна вредност ел. енергије дате табелом бр. 2 у Прилогу без
ПДВ

укупно без ПДВ
(РСД)

3. Мења се Образац 2, Образац структуре цене,
1. Образац структуре цене
предмет јавне набавке

ел. енергија
- средњи напон 10KV

ел. енергија
- ниски напон 0,4 KV

ел. енергија
-широка потрошња0,4 KV

VTA
MTA
R cosφ>0,95
R cosφ<0,95
дозвољена једновремена снага
прекорачена једновремена снага
VTA
MTA
R cosφ>0,95
R cosφ<0,95
дозвољена једновремена снага
прекорачена једновремена снага
VTA
зелена зона
MTA
JT
VTA
плава зона
MTA
JT
VTA
црвена зона
MTA
JT
закупљена снага

јед. мере

јед. цена без
ПДВ (РСД)

KWh
KWh
KVArh
KVArh
KW
KW
KWh
KWh
KVArh
KVArh
KW
KW
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KW

укупна вредност ел. енергије дате табелом бр. 1 у Прилогу без ПДВ
укупни трошкови приступа дистрибутивном систему без ПДВ
накнада за ОИЕ укупно
према табели бр.1 - Прилог,
без ПДВ (РСД)
укупна вредност ел. енергије + трошкови приступа дистрибутивном
систему + накнада за ОИЕ, без ПДВ (РСД)
укупна вредност ел. енергије + трошкови приступа дистрибутивном
систему + накнада за ОИЕ, укључујући ПДВ (РСД)

накнада за ОИЕ без ПДВ
(РСД/KWh)

2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој ( у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за
пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику
Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим ( у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном
гласнику Републике Србије“.

4.Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.
Б) Упутство како да се попуни образац структуре цене
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:
Образац структуре цене дат је табелом, која се састоји из два дела. У горњем делу
табеле, потребно је попунити јединичне цене за одговарајуће тарифне ставке, према
категорији потрошње. Овај део се завршава укупном ценом потрошње без ПДВ, која се
израчунава на основу предвиђене структуре потрошње у 2014. год. - табела бр. 1 Прилога,
уз коришћење наведених јединичних цена. Ова цена је критеријум за избор Снабдевача.
У доњем делу табеле, треба попунити трошкове приступа дистрибутивном систему и
јединичне, а затим и укупне трошкове накнаде за обновљиве изворе енергије, без ПДВ.
На крају треба попунити укупну вредност набавке предвиђене ел. енергије у 2014. год.,
са свим трошковима и ПДВ.

тако да гласи:
1. Образац структуре цене
1.
предмет јавне набавке
- добро

2.
јед.
мере

3.
учешће
(%)
у јед.
цени

4.
остали трошкови

5.
учешће
(%)
у јед.
цени

6.
укупно
(%)

VT

МWh

100

MT

МWh

100

ел. енергија
- ниски напон
- 0,4 KV

ЈT

МWh

100

ел. енергија
-широка
потрошња0,4 KV

JT

МWh

100

ел. енергија
- средњи
напон - 10KV

Упутство како да се попуни образац структуре цене
У обрасцу структуре цене потребно је попунити процентуално учешће у јединичној
цени : добра ( ел. енергије) - колона 3., и осталих трошкова (навести их у колони 4. а затим у
колони 5. дати њихово поцентуално учешће).
2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој ( у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за
пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику
Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим ( у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
4.Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.
4. Мења се Модел уговора , чл.4 , став 3, 4 и 5, стр.24/29
"Укупна процењена потрошња ЈКП „Градска Топлана“ Крушевац у 2014. години, за сва
мерна места и све категорије потрошње, а према приказу датом у Прилогу конкурсне
документације износи
6.226.434 КWh активне енергије, и
2.618.491 КVArh реактивне енергије.
Укупна купопродајна цена (укупна вредност ел. енергије + трошкови приступа
дистрибутивном систему + накнада за ОИЕ, без ПДВ ) износи __________________________
динара без ПДВ-а., односно
Купопродајна цена са обрачунатим ПДВ-ом износи ______________________ динара. "

тако да гласи:
"Укупна процењена потрошња ЈКП „Градска Топлана“ Крушевац у 2014. години, за сва
мерна места и све категорије потрошње, а према приказу датом у Прилогу конкурсне
документације износи 6.226,434 MWh.
Укупна купопродајна цена - средњи напон ВТ (3.227 MWh) износи
__________________________ динара без ПДВ-а., односно
Купопродајна цена са обрачунатим ПДВ-ом - средњи напон ВТ (3.227 MWh) износи
______________________ динара.
Укупна купопродајна цена - средњи напон МТ (1.405 MWh) износи
__________________________ динара без ПДВ-а., односно
Купопродајна цена са обрачунатим ПДВ-ом -средњи напон МТ (1.405 MWh) - износи
______________________ динара.
Укупна купопродајна цена - ниски напон и широка потрошња ЈТ (1.594,434 MWh) износи __________________________ динара без ПДВ-а., односно
Купопродајна цена са обрачунатим ПДВ-ом - ниски напон и широка потрошња ЈТ
(1.594,434 MWh) - износи ______________________ динара.
Укупна купопродајна цена - за комплетно снабдевање ел. енергијом (6.226,434 MWh) износи __________________________ динара без ПДВ-а., односно
Купопродајна цена са обрачунатим ПДВ-ом - за комплетно снабдевање ел. енергијом
(6.226,434 MWh) - износи ______________________ динара. "
У складу са наведеним изменама у прилогу дајемо измењену конкурсну документацију
( пречишћен текст).

Председник комисије
__________________________
Ракић Дејан

