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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 1 у вези отвореног поступка јавнe набавкe - Набавка електричне енергије
за пословни простор у јавној својини Града -оквирни споразум, Бр. XI-13-404-134/2019
Наручилац је дана 26.08.2019. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везано за отворени поступак јавне набавке - Набавка електричне енергије за пословни
простор у јавној својини Града -оквирни споразум, Бр. XI-13-404-134/2019, која гласе:
1. Питање: Обзиром да је цена активне електричене енергије, тржишна тј. цена зависи од периода за који
се уговора (и подложна је промени од периода до периода), молимо Вас да тачно прецизирате период
снабдевања електричном енергијом у оквирном споразуму (01. __.2019 до 31.___.2020.год) и то с
почетком снабдевања првог дана у месецу и завршетком последњег дана у месецу (обзиром да је то
период када ОДС очитава бројила), како би могала да се да понуда (цена за тражени период).
Из тог разлога Понуђач може прихватити потписивање уговора само до истека Оквирног споразума.
2 Питање: У моделу оквирног споразума у Члану 6. у последњем ставу стоји;
Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума морају се доделити пре
завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу
Oквирног споразума не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати
краће или дуже.
А требало би да стоји на основу (првог нашег питања)
Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума морају се доделити пре
завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу
Oквирног споразума мора подударати са трајањем Оквирног споразума,
3 Питање: У Уговору у члану 16 стоји;
Члан 16.
Овај Уговор престаје да важи и пре истека рока из претходног става овог члана, утрошком средстава из
члана 4. овог Уговора.
А требало би да стоји на основу (првог нашег питања)
Члан 16.
Овај Уговор престаје да важи и пре истека рока из претходног става овог члана, утрошком средстава из
члана 4. овог Уговора или најдуже до истека Оквирног споразума (навети датум –последњи дан у
месецу).

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
- Наручилац није у могућности да прецизира период снабдевања електричном енергијом, јер исти зависи
од дана потписивања Оквирног споразума а самим тим и од дана потписивања појединачних
уговора,поштутјући одредбе Закона о јавним набавкама по питању рокова.
- Сходно члану 40. став 6. ЗЈН Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума
морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих уговора
закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ по
потреби може трајати краће или дуже.
- Наручилац може раскинути појединачни уговор и пре истека уговореног рока утрошком средстава која су
намењена за тај уговорени период (појединачни уговор), јер појединачни уговори могу трајати краће или
дуже од Оквирног споразума, како је ЗЈН прописано.
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