Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А
Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 25.01.2018.године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра
„ГОРИВА“, редни број јавне набавке 1.1.28/2018, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама, објављује одговор.

Питање 1:
Molim Vas da razmotrite izmenu konkursne dokumentacije i to :
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћаое дпбара кпја су предмет пве јавне набавке наручилац ће извршити на текући рачун
ппнуђача , у року 45 дана пд пријема исправнпг рачуна .
Predložena izmena:


Плаћаое дпбара кпја су предмет пве јавне набавке наручилац ће извршити на текући
рачун ппнуђача , у року od _____ (do 45 dana) пд пријема исправнпг рачуна

MODEL UGOVORA član. 7 Predviđeno:
Наручилац се пбавезује да плаћаое пп пвпм Угпвпру изврши у року од 45 дана пд датума пријема
кпначнпг месечнпг рачуна за исппрученп гпривп. Изабрани ппнуђач ће бити у пбавези да крајем
свакпг месеца дпстави Наручипцу кпначан рачун за исппрученп гпривп у тпку тпг месеца, заједнп
са спецификацијама п трансакцијама извршеним путем картица.

Плаћаое за преузету рпбу се врши на пснпву исппстављених рачуна, уплатпм на текући рачун
Исппручипца, кпји је наведен у рачуну.
Predložena izmena:
Наручилац се пбавезује да плаћаое пп пвпм Угпвпру изврши у року од _______ дана пд датума
пријема кпначнпг месечнпг рачуна за исппрученп гпривп. Изабрани ппнуђач ће бити у пбавези да
крајем свакпг месеца дпстави Наручипцу кпначан рачун за исппрученп гпривп у тпку тпг месеца,
заједнп са спецификацијама п трансакцијама извршеним путем картица.
Плаћаое за преузету рпбу се врши на пснпву исппстављених рачуна, уплатпм на текући рачун
Исппручипца, кпји је наведен у рачуну.

Одговор 1:
Врши се измена конкурсне документације :
На страни 14 мења се рок плаћања тако да сада тачка 9.1 гласи :
„9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање добара која су предмет ове јавне набавке наручилац ће извршити на текући рачун
понуђача , у року од 20 до 45 дана од пријема исправног коначног месечног рачуна . „

На страни 23 у Обрасцу понуде мења се рок плаћања и сада гласи :
„Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од ..............( 20 до 45
дана) дана од датума пријема коначног месечног рачуна . Изабрани понуђач ће бити у
обавези да крајем сваког месеца достави наручиоцу коначан рачун за испоручено гориво у
току тог месеца , заједно са спецификацијама о трансакцијама извршеним путем картица.
На страни 28 мења се рок плаћања и Члан 7. Уговора сада гласи :
„Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од ...........( од 20 до 45 дана)
дана од датума пријема коначног месечног рачуна за испоручено гориво. Изабрани понуђач
ће бити у обавези да крајем сваког месеца достави Наручиоцу коначан рачун за испоручено
гориво у току тог месеца, заједно са спецификацијама о трансакцијама извршеним путем
картица.
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених рачуна, уплатом на текући рачун
Испоручиоца, који је наведен у рачуну.

Врши се измена и допуна конкурсне документације и продужење рока за подношење
понуда на 02.02.2018.године до 12 часова .
Комисија за јавну набавку број 1.1.28/2018

