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: 08.01.2019.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде
Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет услуге, Превпз угља
железницпм, редни брпј јавне набавке 1.2.21/2018, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п
јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр.
Питаое:
Predlažemo novi način obračuna kojim se postiže lakše i efikasnije poslovanje, tako da svojim
klijentima nudimo pladanje putem Ugovora o centralnom obračunu, umesto dosadašnjim pladanjem
putem priznanica za obračun.
Molimo Vas da se u članu 4. (način i rok pladanja) u Modelu Ugovora izvrši izmena i uskladi sa novim
načinom obračuna Ugovorom o centralnom obračunu, a koji je definisan na slededi način:
Član 4
NAČIN I ROK PLAĆANJA
Korisnik prevoznih usluga iznos svih prevoznih troškova po tovarnim listovima, plada na osnovu računa
koji se ispostavlja najkasnije u roku od 8 dana po isteku obračunskog perioda.
Obračunski period je 15-tog i poslednjeg dana meseca kada je usluga izvršena.
Eventualne korekcije obračuna se rešavaju u skladu sa važedim Zakonom o PDV-u i Upustvom za
primenu Zakona o PDV-u za železnički prevoz robe (Službeni glasnik ,,Železnice Srbije br. 16 od
25.04.2017. godine) Korekcija ispostavljenog računa se vrši nakon overenog knjižnog odobrenja i Izjave o
umanjenju prethodnog PDV-a, (član 21.i 31. Zakona o PDV-u).
Rok pladanja izdatih računa je 45 dana od poslednjeg dana obračunskog perioda.
Eventualne reklamacije na ispostavljenu fakturu ne odlažu pladanje fakturisanog iznosa
Pladanje računa vrši se uplatom po svakom izdatom računima sa obavezno upisanim pozivom na broj.
Pladanje izvršiti na slededi dinarski tekudi računi kod banke
-Broj dinarskog računa : ___________________________
Za pladanje računa posle ugovorenog roka, zaračunava se zatezna kamata u skladu sa Zakonom.
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Одгпвпр:
Наручилац не прихвата предлпжени текст члана 4 мпдела угпвпра, али ће исти бити измеоен
на начин кпји пмпгућава свим ппнуђачима да ппднесу ппнуду.
Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин:
-

На страни брпј 25 у Обрасцу ппнуде 1-а и на страни 41 у члану 4 мпдела угпвпра меоа се
ппис начина плаћаоа;

Ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде изменама у кпнкурснпј дпкументацији. Будући
да се кпнкурсна дпкументација меоа на 8 и маое дана дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда,
врши се прпдужеое рпка за ппднпшеое и птвараое ппнуда на 14.01.2019. гпдине у 11:00,
пднпснп 11:30 часпва.

Кпмисија за јавну набавку брпј 1.2.21/2018
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