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Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 144/17 Електрична
енергија за 2017-у годину
ПИТАЊА:
1. На странама 5, 20, 40 (модел уговора члан 4), 41 (модел уговора члан 6), 43 (модел
уговора члан 16) конкурсне документације пише да је период испоруке од
01.12.2017. Имајући у виду датум отварања понуда, као и комплетну процедуру након
отварања понуда па све до закључења уговора (01.12.2017. године) није остварив.
Такође, након потписаног оквирног споразума потребно је покренути процедуру
промене снабдевача (коју обавља Оператор система) и при чему та процедура може да
траје и до 21 дан, уз предуслов да је купац измирио све доспеле обавезе према
тренутном снабдевачу (члан 197 Закона о енергетици). Стога предлажемо да се уместо
фиксног датума почетка испоруке дода и следећа реченица: „У случају промене
снабдевача оквирни споразум ступа на снагу даном завршетка законске процедуре
промене снабдевача.“
2. На страни 29 у табели 1 потребно је уписати цене за реактивну енергију, прекомерну
реактивну енергију, прекомерну снагу, одобрену снагу. Снабдевачи могу да понуде
само цену за електричну енергију ВТ, НТ и ЈТ. Такође, табела 1а је непотребна јер њен
садржај није предмет понуде снабдевача. Исто треба узети у обзир и код табеле 2, 2а,
3 и 3а, а код табеле 3 још и то да комерцијално снабдевање не подразумева цене по
тарифама.
3. За образац структуре цене на страни 36 важи исто што и за питање број 2.
4. У складу са питањем број 2 треба исправити и модел уговора.

ОДГОВОРИ:
Поштовани,
1. Наручилац је јавну набавку отвореног поступка расписао за период месеца
децембра 2017-е године тако да је наведен период испоруке од 01.12.2017. године до
31.12.2017. године. На основу изнетог Наручилац остаје при наводима да се испорука
подразумева од 01.12.2017. године како је и наведено у конкурсној документацији.
2. Понуђач у табели 1 попуњава само цену за Електричну енергију ВТ и Електричну
енергију НТ. Наручилац ће на основу Уредбе Владе РС извршити коначан обрачун
понуде и њену укупну вредност тј вредност уговора.
У табелама 1а, 2а и 3а наведени су сви остали трошкови који ће ићи на терет
Наручиоца тако да ти трошкови морају бити укључени у износ који ће Наручиоцу
бити фактурисан и исти морају бити укалкулисан у укупну вредност уговора и у
делу структуре цене исказани ради утврђивања оквирне вредности уговора.
У обрасцу структуре цене Понуђач мора уписати ппроценат учешћа свих трошкова
за електричну енергију која је предмет јавне набавке односно Трошкове електричне
енергије за ВТ и НТ на ниском напону, Активне енергије за јавно осветљење,

Електричне енергија НТ, ВТ и ЈТ широке потрошње, Трошкова по Уредби Владе
РС и Осталих трошкова у моменту подношења понуде ради утврђивања укупне
вредности уговора.
На основу изнетог Наручилац остаје при наводима у конкурсној документацији за
јавну набавку отвореног поступка бр 144/17 Електрична енергија за 2017-у годину.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 144/17 Електрична енергија за 2017у годину
Датум: 20.11.2017 године

