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Поштовани, у вези вашег захтева за додaтним информацијам и појашњавањем  од 

23.11.2018.године за јавну набавку у отвореном поступку ; : Набавка услуга  – Природни гас- 

ДВВРП I-1-2018, 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 за јавну набавку добра – 

природни гас   ДВВРП I-1-2018 који образлажемо у наставку текста: 

1. У делу кпнкурсне дпкументације  на страни 3  Опщти ппдаци п јавнпј набавци  у 
ташки 2) Врста ппступка и закпнска регулатива  уместп реши дпбављаша треба да 
стпји реш снабдеваша (у складу са Закпнпм п енергетици РС)и ташка 2) треба да 
гласи: 

 Правила п прпмени снабдеваша 
2. У делу кпнкурсне дпкументације  на страни 4  Ппдаци п предмету јавне набавке  у 

ташки 1) Опис предмета јавне набавке, назив и пзнака из ппщтег решника набавеке 
избрисати реши мале вреднпсти јер је прпцеоена вреднпст јавне набавке већа пд 
5.000.000 динара. 

3. У делу кпнкурсне дпкументацију  5) Табеларни деп ппнуде за јавну набавку 
бр. ДВВРП I-1-2018 на страни 12  изменити тј избрисати реши „мале вреднпсти“ и у 
табели изврщити измену капацитета усаглащену са капацитетима кпји важе за 2018 
гпдину. Наиме сваке календарске гпдине пператпр дистрибутивнпг система врщи 
израшунаваое капацитета купаца на пснпву кплишина из  предхпдне регулатпрне 
гпдине) 

4. У делу кпнкурсне дпкументацију   5) Технишка спецификација  на страни 16 треба 
изменити капацитете усаглащене са  изменама из претхпдне ташке. 

5.       У мпделу угпвпра  у шлану 17.  Фактурисаое и плаћаое на страни 25. кпнкурсне 
дпкументације навести рпк за издаваое рачуна. Предлпг: Снабдеваш је пбавезан да 
фактурище исппрушени гас у рпку пд 5 (пет дана)  пд датума прпмета.   

Купац је обавезна да преузети гас плати у року од 15 (30)  дана од датума промета. 

6. У делу кпнкурсне дпкументације ппсле стране „-30-„  треба убацити пппуоене 
 ппручбенице припднпг гаса кпје су  саставни деп угпвпра за свакп местп 
исппруке (МИ). 

 

 

ОДГОВОР 1.  

 

Поштовани уважавајући ваше примедбе извршићемо измену и допуну конкурсне 

документације 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ ДВВРП I-1-2018 


