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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр.ЈН 1.1.3/2020 – Електрична
енергија објављује
Одговор на захтев заинтересованог лица
за додатним информацијама или појашњењима
Дана 1.7.2020. године, у 8:54 часова, Општинска управа општине Нови Кнежевац као
наручилац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.1.3/2020 – Електрична
енергија (који је код наручиоца заведен под бројем IV-404-22-10/2020 дана 1.7.2020. године),
који гласи:
Питање:
1. Обраћамо вам се као заинтересовани понуђач у поступку јавне набавке ел. енергије
број ЈН 1.1.3/2020 са питањем које се односи на период важења уговора за Партију 1 и
за Партију 2.
У конкурсној документацији на више места (Партија 1 и Партија 2) навели сте, између
осталог следеће:
„Продавац ће електричну енергију испоручивати Купцу сваког дана у периоду од
годину дана (12 месеци), почев од 23.7.2020. године од 00:00 часова до 22.7.2021.
године до 24:00 часова, према централно европском времену, односно најдуже до
утрошка средстава одређених у члану 3. став 2. овог Уговора, у зависности од тога
који услов пре наступи.“
А требало би да буде наведено:
„Продавац ће електричну енергију испоручивати Купцу сваког дана у периоду од
годину дана (12 месеци), почев од 01.8.2020. године од 00:00 часова до 31.7.2021.
године до 24:00 часова, према централно европском времену, односно најдуже до
утрошка средстава одређених у члану 3. став 2. овог Уговора, у зависности од тога
који услов пре наступи.“
Ове измене је потребно урадити јер са нама као Вашим тренутним снабдевачем имате
закључен уговор о потпуном снабдевању ел. енергијом који је активан до 31.07.2020.,
а према законским прописима уколико не долази до промене снабдевача, Оператор
дистрибутивног система врши очитавања бројила почетком месеца, тако да период
важења уговора и ступања на снагу треба да гласе од почетка месеца , а не од краја
месеца. (Обзиром да сте у конкурсној документацији назначили да је период испоруке
ел. енергије од 01.08.2020. године до 31.07.2021. године.)
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Одговор:
1. Комисија за јавну набавку уважава примедбу заинтересованог лица, у том смислу
биће извршена измена конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку
бр.ЈН 1.1.3/2020
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