Број: 80/5
Датум: 04.02.2015.

На основу члана 63. став 3 Закона о јавним набавкама (“Служени Гласник РС” број 124/12)
Комисија за јавну набавку електричне енергије сачинила је :

ПРЕДМЕТ: Захтев за измену - допуну Уговора о купопродају електричне енергије
1.
Један од потецијалних понуђача је 29.01.2015. год. упутио Комисији за јавну набавку
електричне енергије број ЈН 1.1.1 – добра по позиву број 80/4 захтев за измену – допуну
конкурсне документације у делу уговора о купопродаји електричне енергије.
ПИТАЊЕ 1: Поштовани,
На основу члана 46. став 1 тачка 2) подтачка (1), а у вези члана 148, и члана 45. Закона о
енергетици (“Служени Гласник РС”, број 57/11 и 80/1 – испр.), Савет Агенције за енергетику
Републике Србије, на 193. седници од 26. септембра 2012. год., донео је ПРАВИЛА О
ПРОМЕНИ СНАБДЕВАЧА.
Тачком 5.13., дефинисано је да НАСТУПАЊЕМ ДАНА ПРОМЕНЕ СНАБДЕВАЧА ПОЧИЊЕ
ДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ УГОВОР О ПРОДАЈИ КОЈИ ЈЕ КУПАЦ ЗАКЉУЧИО СА НОВИМ
СНАБДЕВАЧЕМ, престаје уговор о продаји са тренутним снабдевачем, а балансна одговорност
за место примопредаје прелази на новог снабдевача.
У складу са Законом обавештавамо Вас да:
Клаузуле у Уговору које се односе на период испоруке и дан ступања Уговора на снагу би
требало да гласи:
Уговор се склапа на период до 31.12.2015. год. а ступа на снагу даном завршетка законске
процедуре промене снабдевача (очитавањем стања на бројилу)
У духу добре пословне сарадње, молимо Вас да имате у виду горе наведене примедбе и
извршите измене у моделу Уговора у складу са Законом

ПИТАЊЕ 2: Поштовани,
прегледом конкурсне документације за Јавну набавку електричне енергије за потпуно
снабдевање,отворени поступак,ЈН бр. 1.1.1.у делу који се односи на достављање средстава
финансијског обезбеђења, захтева се од Понуђача да у понуди достави банкарска гаранција за
озбиљност понуде и за добро извршење посла.
Oвим путем предлажемо Вам да у делу који се односи на достављање средстава финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде захтевате достављање бланко соло менице, а за добро
извршење посла по склапању уговора Снабдевач достави меницу или уплати депозит у висини
банкарске гаранције.
ОДГОВОР: С обзиром да је Наручилац дана 04.02.2015. год. извршио Измену конкурсне
документације, тиме се сматра да су дати одговори на постављена питања.
Члан Комисије
________________________
Љубица Бађин Живковић дипл.правник

