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Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у 

поступку јавне набавке 201

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 1

14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављ

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЈН 201

 

Питање 1: На страни бр. 4 наведено је да 

у претходном уговорном периоду јул 2017. године 

снабдевање на 24 месеца претпостављам да је у питању штампарска грешка.

 

 

Молим Вас за коначан одговор, да ли је укупна дата 

пројекција потрошње у претходне две године?

 

Одговор: Није у питању штампарска грешка. 

2017. - јул 2020. године. Процењене количине за тај период снабдевања су дате у 

техничкој спецификацији тог уговора, односно на период од 36 месеци од дана 

закључења уговора. Сходно 

енергије, закљученог 30.08.2017.

опредељених за ову намену

оквирно до новембра месеца 2019. године.

Из тог разлога, Наручилац је објавио конкурсну документацију ради закључења новог 

уговора о испоруци електричне енергије.

У Техничкој спецификацији ове конкурсне доку

потрошње за наредни период од 24 месеца, а процена је рађена на бази процене и 

количина тренутно важећег 

 

 

 

 

Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у 

поступку јавне набавке 2019/40 

став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 1

), достављамо одговор на постављено питање у поступку јавне набавке: 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЈН 2019

На страни бр. 4 наведено је да су пројектоване вредности на бази потрошње 

у претходном уговорном периоду јул 2017. године – јул 2020. године. Како се захтева 

снабдевање на 24 месеца претпостављам да је у питању штампарска грешка.

Молим Вас за коначан одговор, да ли је укупна дата потрошња у документацији 

пројекција потрошње у претходне две године? 

 

Није у питању штампарска грешка. Важећи уговор је закључен на период јул 

јул 2020. године. Процењене количине за тај период снабдевања су дате у 

ичкој спецификацији тог уговора, односно на период од 36 месеци од дана 

ходно члану 18. важећег Уговора о испоруци електричне 

енергије, закљученог 30.08.2017. године, уговор важи до утрошка средстава 

опредељених за ову намену. Наручилац ће имати средстава по важећем

месеца 2019. године. 

Наручилац је објавио конкурсну документацију ради закључења новог 

уговора о испоруци електричне енергије.  

пецификацији ове конкурсне документације су дате процењене количине 

за наредни период од 24 месеца, а процена је рађена на бази процене и 

количина тренутно важећег уговора. 
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Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у 

став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 

но питање у поступку јавне набавке: 

9/40 

су пројектоване вредности на бази потрошње 

јул 2020. године. Како се захтева 

снабдевање на 24 месеца претпостављам да је у питању штампарска грешка. 

 

потрошња у документацији 

Важећи уговор је закључен на период јул 

јул 2020. године. Процењене количине за тај период снабдевања су дате у 

ичкој спецификацији тог уговора, односно на период од 36 месеци од дана 

уци електричне 

године, уговор важи до утрошка средстава 

важећем уговору 

Наручилац је објавио конкурсну документацију ради закључења новог 

су дате процењене количине 

за наредни период од 24 месеца, а процена је рађена на бази процене и 



 

Питање 2: У измењеној конкурсној документацији је наведено да је рок за доставу 

понуде 06.06. 2019. до 10h

 

а у обавештењу о продужењу рока наведен је датум 09.09.2019.

 

 

Молим Вас и за овај одговор као и за претходни, уколико је могуће што пре.

 

Одговор: Изменом конкурсне доку

понуде сматра благовременим (10 часова)

објављеној конкурсној документацији

Али, у објављеном Обавештењ

нови рок, односно време и место 

часова), као и нови рок за отварање понуда 

 

 

Одговори на постављена питања

обавезни су за све понуђаче.

У измењеној конкурсној документацији је наведено да је рок за доставу 

понуде 06.06. 2019. до 10h 

а у обавештењу о продужењу рока наведен је датум 09.09.2019.  до 10h. 

  

Молим Вас и за овај одговор као и за претходни, уколико је могуће што пре.

еном конкурсне документације је додат крајњи час до којег се пријем 

сматра благовременим (10 часова) имајући у виду да исти није наведен у 

објављеној конкурсној документацији. 

Обавештењу о продужетку рока за подношење понуда је наведен 

нови рок, односно време и место за подношење понуда (9.9.2019. године до

нови рок за отварање понуда (9.9.2019. у 11,30 часова). 

Одговори на постављена питања су саставни део конкурсне документације и 

обавезни су за све понуђаче. 
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У измењеној конкурсној документацији је наведено да је рок за доставу 

 
.  

 

Молим Вас и за овај одговор као и за претходни, уколико је могуће што пре. 

крајњи час до којег се пријем 

имајући у виду да исти није наведен у 

е понуда је наведен 

9.2019. године до 10 

су саставни део конкурсне документације и 


