Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/58
Датум: 23.01.2017. године
Предмет: I ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јавне
набавке број ДУ-ЈНД-01/17
На основу захтева заинтересованог лица од 20.01.2017. године, у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15),
дајемо додатне информације и појашњења за јавну набавку добра – електрична
енергија.
1. Питање:
Молимо Вас да ускладите конкурсну документацију са законом о енергетици.
Предмет јавне набавке је активна електрична енергија са балансном одговорношћу и
свим пратећим трошковима, осим трошкова:
1- Приступ систему електричне енергије
2- Накнаде за повлаћене произвођаче електричне енергије
3- Акцизе за утрошену електричну енергију
На страни 39. стоји
Цена се у обрасцу понуде исказује у динарима (РСД), без пореза на додату вредност и
са обрачунатим порезом на додату вредност.
Цена мора да обухвата цену електричне енергије са свим трошковима у складу са
Законом о енергетици.
Трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина),
односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,
и акцизу на електричну енергију, продавац ће у посебно исказати у рачуну и
фактурисати купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места
примопредаје купца, и то на следећи начин:
а) за приступ систему за пренос електричне енергије – према важећој (у периоду
обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за
пренос електричне енергије, а која је објављена у Службеном гласнику Републике
Србије;
б) за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије - према важећој (у
периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног
друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја
купца, а која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије.
в) за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије - према важећој
Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.
г) за акцизу за електричну енергију – према Закону о изменама и допунама Закона о
акцизама, (''Службени гласник РС'', бр. 55 од 25.06.2015.) Ако је у понуди исказана
неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона.

Док у уговору на старни 40. у члану 4. исправно стоји:
Цене из понуде су фиксне за уговорени период.
У цене из првог става овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и
коришћења система за пренос електричне енергије,трошкови накнаде за
подстицаповлашћених произвођача ел.енергије и акцизе.
1. Одговор:
Услед уочене техничке грешке заинтересованог лица на страни 39 конкурсне
документације у делу „Цена мора да обухвата цену електричне енергије са свим
трошковима у складу са Законом о енергетици“, наручилац ће исту исправити и
ускладити је са Уговором датим на страни 30. чл. 4. конкурсне документације.
2. Питање:
Опција пондерисања једног добра, на начин који сте приказали у конкурсној
докумнтацији подлежан је подешавањима у којима не можете изабрати најповољнију
понуду.
Најповољнија понуда она која је понудила најнижу цену, са роком плаћања који Ви као
наручилац можете одредити у конкурсној документаци а која мора бити у складу са
законом.
Стога Вас молимо да и овај начин одређивања најповољније понуде промените и у
измени ставите који Вам рок плаћања одговара и да ће уговор бити додељен наручиоцу
који је понудио најнижу укупну цену са трежним роком плаћања.
2. Одговор:
Наручилац остаје при утврђеном критеријуму „економски најповољнија
понуда“ за доделу оквирног споразума/уговора датом у V поглављу конкурсне
документације.

Комисија Наручиоца за јавну набавку
број ДУ-ЈНД-01/17

