Општинска управа општине Бајина Башта
Комисија за јавну набавку
у отвореном поступку бр. У ОП 02/17
Број: 404-34-7/2017
Датум: 19.05.2017. године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. У
ОП 02/17 образована Решењем од стране наручиоца Општинске управе општине Бајина
Башта, даје:
Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. У ОП 02/17 – УСЛУГЕ
СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ:
Питање:
„Poštovani,
Obraćamo Vam se u vezi sa Vašim pozivom za podnošenje ponuda za nabavku električne energije. U okviru
konkursne dokumentacije priložen je i model Ugovora, u kome postoji nekoliko, po nama spornih članova.
Члан 2.
Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне
енергије према следећем:
Врста снабдевања: потпуно УСЛУГЕ СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
са балансном одговорношћу,
Капацитет испоруке: јединична цена по кwh,
Период испоруке: Уговор се закључује на период од годину дана, који почиње да
тече од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00,
Primedba: Treba predvideti da proces promene snabdevača po zakonu može potrajati maksimalno 21 dan, pa
treba shodno tome prilagoditi početak perioda isporuke.
Члан 5.
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Корисника, на местима примопредаје
(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни
месец.
Primedba: jedini validni podatak o prodatoj količini energije, na osnovu kog snabdevač zakonski sme i može da
napravi obračun na kraju meseca, jeste onaj koji pruža Operator prenosnog/distributivnog sistema. Bilo kakva
dodatna očitavanja i zapisnici su suvišni i nepotrebni jer nemaju pravnu težinu. Po zakonu, snabdevač i nije
zadužen za očitavanje potrošnje, već isključivo Operator prenosnog/distributivnog sistema. Potrebno je izbrisati
sporni stav.
Резервно снадбевањеЧлан 8.
Снабдевач је дужан да Кориснику обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146.
Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).

Primedba: U skladu sa Zakonom o energetici, za rezervno snabdevanje je nadležan isključivo rezervni
snabdevač koga odredi nadležno ministarstvo. Član je suvišan i sa aspekta ugovora, dokle god važi ovaj
ugovor Naručilac ima Snabdevača, tj. rezervno snabdevanje je i tehnički i pravno nemoguće. Potrebno je
izbrisati ovaj član.
Molimo vas za uvažavanje navedenih primedbi.“
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Одговор: Комисија је разматрајући горе наведене примедбе сагласна да исте уважи.
Следи Измена и допуна конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда
за два дана, односно за 24.05.2017. године с обзиром да измене које следе не захтевају
померање рока за дужи период.
Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавне набавке
можете преузети са Портала јавних набавки као и на нашој интернет страници.
Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs

У Бајиној Башти,
Дана 19.05.2017. године

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку бр. У ОП 02/17
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