Наш број: 2019-298/9

Датум: 12.02.2019.

Поступајући у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку, образована решењем директора ЈКП «Топловод»
Обреновац, број 2019-298/3 од 15.01.2019 . године
припремила је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара – Електрична енергија
-ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКЈНОП-Т-02/19
по Позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара – Електрична
енергија, објављеном на Порталу јавних набавки 15.01.2019. године.
Потенцијални понуђач
је путем маил-а заведеног у ЈКП „Топловод“ Обреновац под бројем 2019-298/8 од 12.02.2019.
године, указао наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији:
„Поштовани,
Обраћамо Вам се као заинтересовани понуђач у поступку јавне набавке добара електричне енергије
број 02/19 и имамо примедбу која се односи на период испоруке.
Наиме, на више места у конкурсној документацији која се односе на период испоруке навели сте
следеће:
„период испоруке је почев од 28.03.2019. године до исцрпљења средстава“.
А требало би на свим местима да буде наведено следеће:
„Период испоруке: од дана завршетка законске процедуре у случајевима промене досадашњег
снабдевача (очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00“ па на период од годину дана
(или неки други период који Ви изаберете) или до исцрпљења предвиђених средстава у
зависности шта пре наступи.
Ове измене је потребно урадити јер према законским прописима уговор ступа на снагу од момента
законске промене снабдевача и очитавањем бројила од стране Оператора дистрибутивног система,
а не од момента обостраног потписивања уговора, такође, Оператор дистрибутивног система, врши
очитавања бројила почетком месеца, тако да период испоруке и ступање на снагу уговора треба да
гласе од почетка месеца и да гласе до краја месеца који је наведен као последњи месец испоруке. „

ОДГОВОР
Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у складу са следећим Законима и
прописима:
• Закон о енергетици ( «Сл.гласник РС», бр.145/2014 и 95/2018- др.закон)
• Уредба о условима испоруке и снабдевања ел.енергијом («Сл.гласник РС»,
бр.63/2013 и 91/2018)
• Методологија за одређивање цене ел.енергије за гарантовано снабдевање
(«Сл.гласник РС», бр.84/2014, 109/2015, 105/2016, 79/2017 и 99/2018)
• Правила о промени снабдевача («Сл.гласник РС, бр. 65/2015 и 10/2017)

Измене и допуне конкурсне документације без одлагања објавити на и порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца – www.toplovodobrenovac.org.rs, где се може преузети електронски.
С обзиром да су измене и допуне конкурсне документације извршене 7 (седам) дана пре
истека рока за подношење понуда, Наручилац не продужава рок за подношење понуда , те он
остаје исти 19.02.2019.године до 12:00. Отварање понуда ће се вршити истог дана са почетком у
12:30 часова. Сви остали услови остају непромењени.

Претходно објављена документација НЕ ВАЖИ!
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