Гимназија „Јован Јовановић Змај“
Нови Сад, Златне греде 4
Дел.број: 4/1-6
Датум: 16.03.2020
Питање број 1:
Поштовани,
Обраћамо Вам се као заинтересовани понуђач у поступку јавне набавке мале
вредности добара ЈНМВ бр. 2/2020 набавка електричне енергије.
Питање број 1.
Везано за списак мерних места која се уговарју кроз набавку?
На страни 16. наводите:
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ набавка електричне енергије за потпуно
снабдевање –
o Мерно место (ЕД БРОЈ) 14125612 број бројила 7837613, 8383827
Док је списак мерних места за која сада примате и плаћате фактуре са
следећим ед бројем;

Pregled po mestima merenja

ED broj

Naziv potrošača

Adresa mesta merenja

Šifra kupca

1410430483

MATEMATIČKA GIMNAZIJA

NOVI SAD, ZLATNE GREDE 4

4010044103

Молимо Вас да уколико по новој набавци уговарате исто наведено мерно место
наведете у конкурсној документацији или уколико пријављујете још мерних
места за иста упишете исправан ед број.
Питање број 2.

На страни 17. наводите потрошњу:
ЈЦ/ДУТ (по KWh)
119.564 +
РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЈА 59.325 = 178.889
А требало би да стоји само количина активне електричне енергије
119.564 KWh. Реактивна електрична енергија обрачунава се по Уредби Владе
Републике Србије и понуђачи у понуди дају цену за активну електричну
енергију.
Молимо Вас да усагласите и измените количине у конкурсној документацији.
Такође, на страни 17. наводите у табели само на једном месту цену за
једнотарифну потрошњу ЈТ/ДУТ, а на свим осталим странама тражите
јединствену цену ЈЦ/ДУТ. Уколико је дошло до техничке грешке молимо Вас да
је исправите.
Питање бр.3
На страни 29. наводите у наслову:
"ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕгаранција за
озбиљност понуде“
А у наставку Изјаве текст се односи на меницу за добро извршење посла.
Да ли сте мислили на Изјаву за добро извршење посла, с обзиром да се текст
изјаве односи на меницу за добро извршење посла?
С поштовањем,

Гимназија „Јован Јовановић Змај“
Нови Сад, Златне греде 4
Дел.број: 4/1-7
Датум: 17.03.2020
Одговори на питање број 1:

Питање број 1 – прихватамо Вашу сугестију и извршићемо исправку Конкурсне
документације у делу који сте навели. Грешком је остала иста реченица са бројем
мерног места из јавних набавки претходних година.
Питање број 2 – што се тиче реактивне електричне енергије, ту смо били у великој
дилеми, и гледали смо шта остали наручиоци наводе у јавним набавкма, где је стање
различито. У том смислу смо пошли од чињенице да у наш укупан трошак електричне
енергије улази и реактивна енергија, коју нам фактурише тренутни добављач, тако да
смо у складу са чланом 64. Закона о јавним набавкама истакли количине које
обухватају укупни плативи износ понуђачу.
Član 64
Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.
Procenjena vrednost javne nabavke obuhvata ukupni plativi iznos ponuđaču.

Дакле, извршићемо измену конкурсне документације, али ће понуђачи бити у обавези
да у структури цене у складу са чл.64 Закона о јавним набавкама унесу и износ
реактивне енергије.
У одговору на остатак питања извршићемо исправку грешке у куцању.
Питање број 3 – Изјава понуђача о достављању финансијске гаранције – гаранција за
озбиљност понуде, је документ који смо уврстили у конкурсну документацију из
разлога што најчешће уз конкурсну документацију не добијемо и меницу. Без
финансијског обезбеђења, понуда би имала битне недостатке, према чл.106. Закона о
јавним набавкама.
Упућујемо вас на страну 10 Конкурсне документације: Наручилац ће
прихватити и ако Понуђач уз понуду достави Изјаву понуђача о достављању
финансијске гаранције за озбиљност понуде, а након добијања одлуке о додели
уговора, изабрани Понуђач доставља бланко сопствену меницу, као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла за ЈНМВ 2/2020, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Комисија за јавне набавке

