
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''ПАВЛЕ САВИЋ''
Шајкашка 34, Нови Сад
Број: : 01-404-1191/2017-05
Дана: 18.10.2018

Поштовани, у вези вашег захтева за додaтним информацијам и појашњавањем  од 
18.10.2018.године за јавну набавку – отворени поступак; : Набавка добара – 
природни гас -ЈНОП 04/2018, a у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним 
набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр.124/12,14/2015 и 68/15) овим путем исте 
објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца:

Поштовани,  
достављамо вам примедбе на део конкурсне документације који образлажемо у 
наставку текст
1.        У делу конкурсне документације  Општи подаци о јавној набавци  у тачки 2)
Врста поступка и законска регулатива  уместо речи добављача треба да стоји реч
снабдевача и тачка 2) треба да гласи:

 Правила о промени снабдевача
2.        У делу делу конкурсне документације  Упутство понуђачима како да саставе
понуду у тачки  13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих
зависи  исправност  понуде:  уместо  речи  сукцесивно  треба  да  стоји  реч
Континуриано и тачка 13 треба да гласи:
Рок  испоруке  добара:  Континуирано      за  период  од  12  календарских  месеци  
рачунају  ћи од     дана закључења уговора        у времену од 00:00ч до 24:00ч.  
3.        У  делу  конкурсне  документацију  5)  Понуда  за  јавну  набавку  добара  –
Снабдевање  природним  гасом  –  техничка  школа  „Павле  Савић“  Нови  Сад,
Шајкашка 34 Нови Сад треба приказати количину капацитета исказану на рачуну за
природни  гас      тј.  У  тачки  2.2.  треба  унети  _737___  и  у  тачки  3.2.  треба  
унети__737____.
4.        У  моделу  уговора  у  члану  15  први  став  треба  избрисати  је  исти  није
усаглашен са начином обрачуна цене на слободном тржишту где цена енергента-
природни гас није фиксна и образује се према формули која је дефинисна у скалду
са слободним тржиштом и  Методологијом  за одрећивање цене приступа систему
за  дистрибуцију  гаса  где  су по  методологији предвиђена  два  тарифна елемента:
тарфини елемент  „енергент“ и тарифни елемент  „капацитет“.
5.        У члану 17 Модела уговора треба да рок плаћања буде усагашен са роком
плаћања  наведеним у  тачки  13  у  оквиру  Упутства  понуђачима  како  да  саставе 
понуду.
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊА 1-5. 

Поштовани  прихватамо вашу сугестију по свим питањима. Наручилац ће извршити
измену и допуну конкурсне документације

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП 04/2018


