
 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
БРОЈ 6/19 (Набавка електричне енергије за објекте прикључене на  

дистрибутивни систем, на годишњем нивоу)  
 

Поводом питања потенцијалних понуђача у поступку јавне набавке број 6/2019 (Набавка 
електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем, на годишњем 
нивоу), наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да је Конкурсна документација за 
предметну јавну набавку измењена у делу на који су се односила питања потенцијалних 
понуђача и да су измене Конкурсне документације објављене на Порталу УЈН и на сајту 
наручиоца дана 22.11.2019.год.  
 
Што се тиче постављених питања, достављамо одговоре усклађене са изменама 

Конкурсне документације, како следи: 

ПИТАЊЕ: У моделу Уговора тражи се цена за 602 МWh, а у Прилогу бр.1-планирана 

потрошња за 2020 год.по мерном месту  је у Вишој тарифи 519 189 кwh, а у Нижој 100 860 

кwх што укупно даје 620 049 кwh тј 620 МWh. 

ОДГОВОР: Контролом прилога бр.1 – планирана потрошња, утврђено је да је потрошња 

по мерном месту : виша тарифа 418.329 кwh, а нижа тарифа 100 860 кwh, што укупно 

износи 519 189 кwh, или 519   МWh, као што је и наведено у Конкурсној документацији и 

Прилогу бр.1. 

Приликом сабирања више и ниже тарифе из Прилога бр.1, Ви сте грешком сабрали вишу 

и нижу тарифу и добили збир од 519 189 кwh као вишу тарифу, а онда сте додали и износ 

ниже тарифе од 100 960 кwh и тако добили збир укупне планиране потрошње од 620 049 

кwh. 

Наручилац је планирао незнатно увећању потрошњу за 2020. годину, него што је то дато у 

Прлигогу бр.1, тако да је исту определио на 602 МWh. 

 

ПИТАЊЕ: У моделу Уговора сте  навели да  Понуђена цена не обухвата: трошкове 

балансирања; трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача елек.енергије; 

трошкови услуге приступа И коришћења преносног И дистрибутивног Система; порез на 

додату вредност 

 Понуђена цена поред ових ставки не обухвата  накнаду за енергетску ефикасност. 

Замолила бих Вас ако то можете да исправите у конкурсној документацији? 

ОДГОВОР: У конкурсној документацији на старни 32,  Модел уговора, у члану 3     став 5. 

иза речи трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, 

додаје се реч “накнада за енергетску ефикасност“. Ова допуна је објављена као измена и 

допуна конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет страници 

предузећа дана 22.11.2019.године. 

 

ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији за набавку ел. енергије број 6/19 у оквиру техничке 

спецификације, односно списка мерних места, навели сте два мерна места која су 

одјављена (0512003238 одјављено 30.11.2016 и 0512432505  одјављено 31.10.2016). 



Молим Вас да се изјасните да ли сте их грешком пријавили кроз Техничку спецификацију 

или желите нове прикључке. Измене обајвите на Порталу јавних набавки. 

ОДГОВОР: У конкурсној документацији за набавку ел. енергије број 6/19 у оквиру 

техничке спецификације  наведена су мерна места која наручилац има намеу да користи. 

Два мерна места која су одјављена (0512003238 и 0512432505 ) уколико се укаже потреба 

наручилац ће да активира, односно затражити нови прикључак. 

 

ПИТАЊЕ: Мерно место које је до сада било на Вашем уговору а сада га нисте пријавили 

је 5010006394  BEOGRADSKA BB пријава 01.01.2019. Потребно је да као прилог 

конкурсне документације ако желите поменуто мерно место додате на списак  ед бројева 

за које се спроводи набавка ел. Енергије и исти објавите на Порталу јавних набавки. 

ОДГОВОР: Како  за сада нема потрошње електричне енергије на овом мерном месту, то 

наручилац исто није ставио на списак ед. бројева, односно не налази се у Прилогу бр.1. 

 

ПИТАЊЕ:  Молим Вас да прецизирате рок плаћања. На страни 9 и 13 Конкурсне 

документације у члану 19. Рок и начин плаћања навели сте: Плаћање ће се вршити у року 

од 20 дана од дана пријема. 

ОДГОВОР: Рок за плаћање износи 45 дана од дана пријема рачуна. Наручилац ће 

извршити измену и допуну конкурсне документације Ова измена биће објављена као 

измена и допуна конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет 

страници предузећа, дана 22.11.2019.године. 

 

ПИТАЊЕ:  У Моделу уговора у члану 7 навели сте: Купац је дужан да плати рачун у року 
од __________ (за Купца је прихватљив рок од најмање 45 дана) дана од дана пријема 
оригиналног рачуна. 
ОДГОВОР: Члан 7 модела уговора остаје неизмењен обзиром да ће се извршити измене 

у у члану 19, обзиром да су изврене измене и допуне у конкурсној документацији на 

страни 9. у поглављу II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ , тачка 19 

које сада гласе: „Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана пријема исправног 

рачуна на писарници ЈКП „Пијаца“ Краљево, Београдска 42Е Краљево, под условима 

утврђеним моделом уговора.“, а такође и на страни 13. у поглављу III  ОБРАЗАЦ 

ПОНУДЕ, алинеја 5 Рок и начин плаћања који сада гласи: “ • Рок и начин плаћања: 

плаћање ће се вршити у року до  45 дана (за Наручиоца је прихватљив рок од најмање 45 

дана) од дана пријема исправног рачуна на писарници ЈКП „Пијаца“ Краљево, Београдска 

42Е, Краљево, под условима утврђеним моделом уговора.“ Ова измена конкурсне 

документације објављена је на Порталу јавних набавки и интернет страници предузећа, 

дана 22.11.2019.године. 

 

 

  

 

 


