РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 404-11/2018- IV-04
Дана: 21.02.2018. године
Ч о к а, Потиска 20. Тел: (0230) 71-035, Факс (0230) 71-175, www.coka.rs
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија
за спровођење поступка јавне набавке,

дана 21.02.2018. године објављује
Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњења конкурсне документације
у отвореном поступку јавне набавке број 03/2018:
„Набавка електричне енергије за општину Чока“
Дана 21.02.2018.године Општина Чока, као Наручилац, електронским путем је примила захтев за
додатним информацијaма заинтересованог лица везано за јавну набавку број 03/2018: „Набавка електричне
енергије за општину Чока“.

Поштовани,
Обраћамо Вам се као заинтересовани понуђачи у поступку јавне набавке еклектричне енергије и имамо
питање које се одности на период испоруке односно период закључења уговора.
Наиме, на неколико места у конкурсној документацији (страна 4, 10, 20, 21, 23, 24, 26, 27) навели сте
следеће:
„Планирани период испоруке за Партију 1: у периоду од 12 месеци почевши од дана 31.03.2018. године,
од 00-24 часаова.
Планирани период испоруке за Партију 2: у периоду од 12 месеци почевши од дана 11.03.2018. године,
од 00-24 часаова“
А требало би:
„Планирани период испоруке за Партију 1: у периоду од 12 месеци почевши од дана 01.03.2018. године,
од 00-24 часаова.
Планирани период испоруке за Партију 2: у периоду од 12 месеци почевши од дана 01.03.2018. године,
од 00-24 часаова“
Ове измене је потребно урадити јер са нама као Вашим тренутним снабдевачем електричном енергијом
имате закључен Уговор о снабдевању електричном енергијом који траје од 01.03.2017. године до
28.02.2018. године (на основу прошлогодишње набавке), 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
краја месеца или средине месеца.
Молимо Вас да уважите наше сугестије и извршите измену конкурсне документације.
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Одговор Комисије:

Констатује се да je предметни захтев сходно одредби члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник
РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) благовремен, те даје се следећи одговор на постављено питање:
С обзиром да период испоруке електричне енергије према сада важећем уговору Наручиоца за Партију
1 истиче дана 30.03.2018. године, а за Партију 2 истиче дана 10.03.2018. године, Наручилац је
планирани период испоруке из конкурсне документације утврдио према том датуму, и својој потреби.
Уговор о јавној набавци ће бити подређен позитивнимправним прописима, који регулишу ову област, те
Наручилац неће мењати модел уговора, то јест Конкурсну документацију за спровођење предметног
поступка јавне набавке.
У Чоки, дана 21.03.2018. године
Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Објавити:
1. на Порталу ЈН;
2. на интернет страници наручиоца.
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