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Број: 05/12-9-2/2018
Датум: 08.02.2018. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

На основу чл.63. став 3. и 4. ЗЈН, а поводом питања  које је Наручиоцу упућено од
стране потенцијалног понуђача путем електронске поште дана 08.02.2018. у 09:35 часова,
Комисија у законском року даје следећи одговор:

1. Цитирамо питање: 

У члану 16. модела уговора на страни 29 навели сте следеће: 

    „Овај Уговор се закључује на одређено време на период од 04.03.2018.године до 
04.03.2019. године.“

А требало би: 

    „Овај Уговор се закључује на одређено време на период од 01.03.2018.године до 
28.02.2019. године.“

Ове  измене  је  потребно  урадити  јер  са  нама  као  Вашим  тренутним  снабдевачем
електричном  енергијом  имате  закључен  Уговор  о  потпуном  снабдевању  који  траје  од
01.03.2017. године до 28.02.2018. године, а према законским прописима уколико не долази
до  промене  снабдевача,  Оператор  дистрибутивног  система,  врши  очитавања  бројила 
почетком месеца, тако да период испоруке и ступање на снагу уговора треба да гласе од
почетка месеца, а не од средине месеца.

Одговор Комисије:
Прихвата се примедба потенцијалног понуђача и мења се члан 16. модела уговора и сада 
гласи :   „Овај Уговор се закључује на одређено време на период од 01.03.2018.године 
до 28.02.2019. године.“

2. Цитирамо питање:
Друго питање се односи на испуњавање додатног услова-пословни капацитет где

као доказ тражите Потврду референтног купца. Да ли је прихватљиво као доказ доставити
Потврду о испорученој електричној енергији потписану од стране референтног купца на
обрасцу који садржи све тражене елементе као и онај  који сте Ви навели у конкурсној
документацији.  Реч је о јавном предузећу. 

Одговор Комисије:
Комисија  прихвата  као  доказ Потврду  референтног  купца  о  испорученој  електричној
енергији  потписану  од стране  референтног  купца на  обрасцу који  садржи све  тражене
елементе као онај који смо навели у конкурсној документацији.

На основу наведеног, Комисија сматра да, по наведеном питању број 1 заинтересованог
лица,  радиће  се  измене  и  допуне   Конкурсне  документације  али  законског  разлога  за
продужење рока за подношење понуда нема. 

Комисија за ЈН бр. 2/2018
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