
                          ЈП   ЗА   КОМУНАЛНО   СТАМБЕНУ   ДЕЛАТНОСТ 

  
                                          26220   КОВИН,   улица Соње   Маринковић  број 6 

Број: 02-702/1-17 

Дана: 04.04.2017. год. 

К О В И Н 

 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку  

редни број  I-4/1-17-  набавка електричне енергије, даје се појашњење  

 

ПИТАЊЕ 
  

U konkursnoj dokumentaciji na više mesta pišu različiti podaci o periodu isporuke i roku važenja ugovora – 12 

meseci, 36 meseci i 2 godine: 

 

1. Na strani 4 piše: 

„7. Период испоруке добара 
Период испоруке електричне нергије је 12 месеци од дана почетка испоруке, односно од дана oкончања 

законске процедуре за промену снабдевача, свакодневно у континуитету од 00.00 до 24.00 сати. “ 

  

2. Na strani 12 piše: 

  

Период испоруке 

У периоду од 36 месеци од дана закључења уговора и 

почетка испоруке, у времену од 00:00h -24:00h 

  

3. Na strani 22 piše: 

Период испоруке: Годину дана од потписивања уговора од 00:00 h до 24:00 h. 

  

4. Na strani 23 piše: 

Испорука је стална и гарантована у периоду од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања уговора 

и почетка испоруке, у времену од 00:00h -24:00h. 
  

5. Na strani 25 piše: 

Уговор се закључује на одређено време и то на период од две године (12 месеци). 

  

S obzirom da podaci u konkursnoj dokumentaciji nisu usklađeni, molimo Vas za ispravku. 

 

 

ОДГОВОР 
 

 

Период испоруке електричне енергије за потребе ЈП ''Ковински комуналац'' Ковин је 12 

(дванаест) месеци од дана потписивања уговора и почетка испоруке, у времену од 00:00h -24:00h. 
Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

 

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) одговор се у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца и одговор постаје саставни део конкурсне документације. 

 

С поштовањем, 

                                ЗА КОМИСИЈУ  

                                           Верица Торлаковић 


