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Број: Од. 5/129/4-1-2019 

Датум: 16.07.2019. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – 

Набавка електричне енергије, редни број ЈН 5/129-2019 

 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Поштовани, 

 

У прилогу се налази Ваша техничка спецификација са свим местима мерења (ЕД бројеви – стара шифра 

понуђача) за које Вам је добављач до сада фактурисао електричну енергију. Како се број мерних места не слаже са 

мерним местима из Ваше конкурсне документације, молим Вас да проверите да ли из садашње техничке 

спецификације у прилогу желите да сва мерна места буду на Вашем уговору (такође нам доставите и ЕД бројеве 

нових мерних места која желите да Вам се фактуришу тј да се нађу на уговору а нема их у табели из прилога). 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 

 

На страни 5. конкурсне документације у делу Техничка документација у табели – попис мерних 

места, под редним бројем 7. налази се организациона јединица ВПЦ „Морава“, на адреси Цара Душана 

52, 18000 Ниш, која обухвата ЕД бројеве: 3029500294260, 3029500294189 и 3029500294006. Дакле, из 

наведеног произлази да су под редним бројем 7. предметне табеле садржана три ЕД броја, а која се у 

табели коју сте приложили налазе под редним бројевима 12, 13 и 17. 

ПИТАЊЕ 2: 

 

Поштовани, 

 

Обраћам Вам се у вези конкурсне документације ЈН бр. 129/2019. 

У моделу уговора пише да Продавац доставља рачуне Купцу путем поште, а пракса наше фирме је да 

достављамо рачуне путем мејла. 

Да ли је могуће да се то измени у моделу уговора? 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: 

Обзиром да није у сваком сегменту Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ уведено 

електронско пословање није могуће изменити члан 3. став 2. модела уговора у коме је наведено да 

Продавац доставља рачуне Купцу путем поште, те је због сигурности измирења финансијских обавеза 

Купца према Продавцу, неопходно да Продавац доставља Купцу рачуне путем поште, а не електронске 

поште (нарочито имајући у виду датум пријема рачуна, рок за плаћање и сл.). 

 

 У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама овај одговор објављује се на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници наручиоца.  

 
 

Комисија за јавну набавку 

 


