
 

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ“ МИОНИЦА  

Кнеза Грбовића број 31  

Број: 02-216  

Датум: 9.3.2020.г.  

 

Одговор на захтев за додатне информације 

или појашњења конкурсне документације 

 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку 

добара – набавка електричне енергије редни број набавке 02/2020, доставља додатне 

информације односно појашњења у вези са припремањем понуде за предметну јавну 

набавку:  
 
 
Дана, 9.3.2020. године, примљен је захтев за додатним информацијама или 

појашњењима Конкурсне документације за ЈН број 02/2020, који гласи: 
 

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку електричне енергије, ЈН  број 02/2020 који гласи: 

„Приликом провере Ваше Конкурсне документације утврдили смо да Ваша техничка 

спецификација са мерним местима одступања у односу на мерна места (ЕД бројеве) за 

која сте до сада добијали рачун – која су била у уговору (табеле у прилогу).  Молим Вас 

да извршите проверу да ли из садашње Техничке спецификације (прилог) желите да сва 

мерна места буду на Вашeм уговору ( такође доставите и ЕД бројеве уколико имате нових 

мерних места која желите да Вам се нађу на уговору - фактуришу).“ 

 

ОДГОВОР  Комисије за јавну набавку електричне енергије Наручиоца ОШ „Милан 

Ракић“ из Мионице на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку електричне енергије, ЈН  број 02/2020 гласи: 

Наручилац ОШ „Милан Ракић“ Мионица је расписала јавну набавку електричне енергије 

за мерна места (ЕД бројеве)  која су таксативно наведена у поглављу III тачка 6. МЕСТО 

ИСПОРУКЕ Конкурснe документацијe број 02-201/1 и у обрасцу VII Модел уговора. 

Тачно је да у Техничкој спецификацији Конкурсне документације број 02-201/1  за ЈН 

број 02/2020 постоје одступања у  односу на мерна места (ЕД бројеве) за која смо до сада 

добијали рачун – која су била у уговору, и то из разлога спровођења процедуре  одјаве 

два мерна места (конкретно се мисли на ЕД 4014164630 и ЕД 4014473969), а која нису 

обухваћена ЈН број 02/2020. 

Рок за достављање понуда није измењен. 

Конкурсна документација за ЈН број  02/2020  није измењена. 

 

Комисија за јавну набавку број 02/2020 


