
ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 1020
Датум: 11.02.2020.

Предмет:
Одговор на питања

Понуђачима
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку добара - за јавну набавку велике
вредности – Електрична енергија
ЈНМВ бр. ЈНМВ-Д-1.1.4/20, објављујемо Ваша питања и дајемо одговор на иста:

Предмет: Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде за ЈНВВ-Д-1.1.4/20

Питање 1:
У конкурсној документацији за набавку ел. енергије ЈНВВ-Д-1.1.4/20 навели сте да

је период испоруке, односно период важења уговора годину дана, а онда даље
наводите да се уговор закључује на период од 01.03.2020. до 31.03.2020.године, што је
дуже од годину дана.

Такође, ако ваш тренутни снабдевач ел. енергијом обавештавамо вас да ваш
уговор по основу спроведене јавне набавке прошле године важи до 31.03.2020.

Из свега наведеног потребно је да наведете за који период се одноди
овогодишња јавна набавка за ел. енерију.

Питање 2.
Упоређивањем списка мерних места који се налази у конкурсној документацији са

мерним местима за које сте до сада добијали рачуне за комерцијално снебдевање
постоји одређено неслагање. Наиме, у конкурсној документацији пријавили сте 25
мерних места, а у нашој бази на Вашем уговору има 26 мерних места.
Нисте навели мерно место 5016103146 ČAČAK, MALI PIJAC.
Молим Вас да проверите списак још једном.
У прилогу је списак мерних места за које сте до сада добијали рачуне са комерцијалног
уговора.

Одговори су следећи:

Одговор на питање бр. 1

Поштовани,
Период важења уговора је од 01.04.2020. до 31.03.2021. Дакле дошло је до ненамерне
дактилографске грешке. Као што сте и сами рекли, тренутни уговор важи до 31.03.2020.
тако да је период важења уговора који се односи на поступак јавне набавке који је у
току и који је, као модел уговора, део конкурсне документације од 01.04.2020. до
31.03.2021. године.



Одговор на питање бр. 2

Списак мерних места обухвата 25 мерних места, а не 26 као што је било
предвиђено у прошлогодишњем поступку јавне набавке, јер је једно мерно место
изузето, а ради се о мерном месту које је прешло у приватно власништво
(Анекс бр. 1 Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем, који је
ступио на снагу 01.11.2019. год.)

Срдачан поздрав,

За комисију
Љубиша Парезановић с.р.
директор правног сектора


