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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 1
У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ
 ЈНМВ 01/2017

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe добара – електрична енергија са потпуним
снабдевањем

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени  гласник  РС“,  бр.124/12,  14/15  и  68/15)  тражило  је  дана  10.10.2017.
године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде за јавну набавку добара –  електрична енергија са потпуним
снабдевањем (ЈНМВ 01/2017), у оквиру кога је поставило следећа питања:
„Поштовани/а,
 молимо вас за додатна појашњења у вези ЈНМВ бр. 01/2017:
1. У конкурсној документацији навели сте да је период испоруке добара „почев од дана
закључења уговора до утрошка средстава“. С обзиром на то да немамо увид у Вашу
динамику трошења средстава, да бисмо доставили адекватну понуду неопходно је да се
дефинише временски период у коме ће се испоручивати електрична енергија.
2. На страни 16. наведено је да је рок плаћања најдуже 45 дана након достављања
фактуре, док у моделу уговора у члану 2. стоји да ће се плаћање извршити по пријему
рачуна до 25. у текућем месецу за претходни месец. Молимо Вас да се изјасните који је
тачан рок плаћања и у складу с тим ускладите конкурсну документацију.

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или појашњења:
 

1.  Временски  период  у  коме  ће  се  испоручивати  електрична  енергија  је  до
утрошка средстава, а најдуже до 6 (шест) месеци.

2. Тачан рок плаћања је наведен у члану 2. модела уговора, с тога је у питању
техничка грешка на страни 16. конкурсне документације.

Додатне  информације/појашњење,  сходно  члану  63.  став  3.  Закона  о  јавним
набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у
року од три дана од дана пријема захтева.
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