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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Предмет: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за
јавну набавку добара-електричне енергије, ЈНОП 33/2014.
Дана 29.12.2014. године примили смо допис којим се тражe додатне
информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку добараелектричне енергије у оквиру којег је постављено следеће питање:
Питање бр.1:
На основу члана 46. став 1. тачка 2) подтачка (1), а у вези члана 148, и
члана 45. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11 и 80/11-испр.),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 193. седници од 26. септембра
2012. године, донео је ПРАВИЛА О ПРОМЕНИ СНАБДЕВАЧА. Тачком
5.13.,
дефинисано је да НАСТУПАЊЕМ ДАНА ПРОМЕНЕ СНАБДЕВАЧА ПОЧИЊЕ ДА СЕ
ПРИМЕЊУЈЕ УГОВОР О ПРОДАЈИ КОЈИ ЈЕ КУПАЦ ЗАКЉУЧИО СА НОВИМ
СНАБДЕВАЧЕМ, престаје уговор о продаји са тренутним снабдевачем, а балансна
одговорност за место примопредаје прелази на новог снабдевача.
У складу са горе наведеним, у прилогу се налази Захтев за измену конкурсне
документације и који гласи: „Уговор се склапа на период до 31 децембра 2015 године
а ступа на снагу даном завршетка законске процедуре промене снабдевача (
очитавања стања на бројилу)“
Одговор на питање бр.1.
Управа за заједничке послове покрајинских органа, као наручилац у
спроведеном поступку јавне набавке, је дана 28.02.2014.године закључила Уговор о
јавној набавци електричне енергије са потпуним снабдевањем са добављачем „ЕПС
снабдевање“ доо Београд, на период од 1 године, што значи да са наведеним
добављчем уговор важи до 01.03.2015.године.
У члану 13. став 1. Модела уговора, речи после зареза „а ступа на снагу
даном потписвања обе уговорне стране“ се бришу, о чему ће наручилац извршити
измену конкурсне документације.
Уколико дође до промене снабдевача, наручилац је дужан да поштује све
прописе и рокове којима се ова област регулише, а што је предвиђено у члану 12.
Модела уговора.

„Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконским
актима из области енергетике.“

Питање бр.2:
У табели понуде на 39. страни нисте навели тарифе (Виша, нижа или
јединствена)! Молимо Вас да нам укажете на коју се тарифу мисли код наведених
напона како бисмо могли понудити цене за електричну енергију.

Одговор на питање бр.2.
Јединствена тарифа.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама,
доставља се заинтересованом лицу и истовремено се објaвљује се на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs. LINK JAVNE
NABAVKE.

