
   

 

 

 

 

 Дана  18.02.2020 године, године заинтересовани понуђач поднео је захтев за додатним 

информацијама или појашњењем конкурсне документације ЈНМВ 1/2020 и захтевао следећа 

појашњења: 

  
1. У Конкурсној документацији на страни 5. сте навели укупну планирану количину до 40.000 

kWh, у Обрасцу структуре цене на страни 29. сте навели појединачну потрошњу ВТ 28.360 и 

НТ 7.953 што укупно износи 36.313 kWh, а на страни 31 Образац бр. 6 сте навели купуну 

потрошњу од 37.000 kWh. Молим Вас да се изјасните која количина је валидна јер је то веома 

битан податак јер се користи као Критеријум за оцењивање понуде. 

2. У Конкурсној документацији нисте навели ЕД бројеве на које се односи набавка ел. Енергије. 

Неопходно је  да извршите допуну Конкурсне документације и објавите списак ЕД бројеве  
 
 У вези са постављеним питањем тј, захтеваним појашњењем  Наручилац даје следећи 

одговор: 
 

1.Наручилац је приликом израде конкурсне документације на страни 6. и 7. у делу 

Преглед потрошње електричне енергије за период јануар –децембар 2018.гидине и период 

јануар-децембар 2019.године, пропустио да прикаже и потрошњу електричне енергије 

евидентиране на другом бројилу на помоћној згради школе ( широка потрошња-двотарифни) 

за наведени период , као и на страни 29.конкурсне документације у обрасцу бр.4 у табели б 

колона 3-Оквирне процењене количине (просек потрошње у 2018. И 2019.год),  наручилац је 

пропустио да наведе и просек потрошње електричне енергије за друго бројило –активна 

енергија широка потрошња двотарифно бројило , те стим у вези  , наручилац ће у 

Конкурсној документацији исправити наведену грешку и измене конкурсне 

документацији накнадно објавити.  

Такође, у обрасцу бр.6 извршена је измена укупне количина на годишњем нивоу и 

представља просек потрошње у 2018.и 2019.години  и износи  38.287,50 KWh тако да 

планирана количина електричне енргије за објекте Медицинске школе је до 40.000 кWh, те ће 

наручилац  у Конкурсној документацији исправити наведену грешку и измене 

конкурсне документације накнадно објавити.  

 

2.У вези са другим појашњењем и пропустом да се наведу ЕД бројеви бројила на која 

се односи набавка електричне енргије, наручилац је уважио сугестију заинтересованог 

понуђача и у делу Конкурсне документације - Преглед потрошње електричне енергије за 

период јануар –децембар 2018.гидине и период јануар-децембар 2019.године на странама 6. 

И 7 додао и ЕД бројеве бројила , па с тим у вези, наручилац ће извршити измену 

конкурсне документације и измењену конкурсну документацију,  накнадно објавити. 
 

 

НАПОМЕНА: Наручилац ће накнадно извршити измену Конкурсне документације и 

продужити рок за доставу понуда. 

 


