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I ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-251/2018
за јавну набавку добара-електрична енергија са
потпуним снабдевањем за 2019-2020.годину
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈНОП 44/2018
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»
број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем
в.д.директора Управе за заједничке послове покрајинских органа број 404-251/2018 од
18.10.2018.године
припремила је
I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-251/2018
за јавну набавку добара-електрична енергија са потпуним снабдевањем
за 2019-2020.годину
ЈНОП 44/2018
1.
У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - електрична енергија
са потпуним снабдевањем за 2019-2020.годину на страни 4/56,
у делу «2)1) врста
техничке карактеристике (спецификације):», у датој табели мењају се «количине» и сада
гласи:
ред.
бр.
1.
2.
3.

предмет јавне набавке
електрична енергијаниски напон
електрична енергијаниски напон
(домаћинства)
електрична енергијасредњи напон

јед.мере

количина

kWh

1.360.000

kWh

56.000

kWh

3.740.000

2.
У делу 6) Конкурсне документације (Обрасци који чине саставни део
понуде) на страни 29/56 постојећи «6.1.4. Образац табеле понуде» замењује се новим
обрасцем 6.1.4. НОВА ТАБЕЛА ПОНУДЕ, који се даје у прилогу.
3.
У делу 6.2. Конкурсне документације (Обрасци структуре цене са упутством
како да се попуни) на страни 30/56 постојећи „6.2.1. Образац структуре понуђене цене“
замењује се новим обрасцем 6.2.1. НОВ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, који се
даје у прилогу.
4. У осталом
непромењена.

делу

Конкурсна

документација

за

предметну

набавку

остаје

5. Измене су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни да
понуду сачине у складу са овим изменама конкурсне документације.
6. Понуђачи су дужни да као саставни део своје понуде доставе на новим
обрасцима који су садржани и дати у овим изменама конкурсне документације, у супротно
ће понуда бити одбијена.
7.Измене конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе за
заједничке послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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6.1.4. НОВА ТАБЕЛА ПОНУДЕ - Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем за период
2019.-2020. годину

Ред.
бр.

Предмет јн

Јед.
мере

1

Електрична енергија ниски напон

kWh

1.360.000

2

Електрична енергија ниски напон
(домаћинства)

kWh

56.000

3

Електрична енергија средњи напон

kWh

Количина

Јединична
цена
без пдв

стопа
пдв

Јединична
цена
са пдв

Укупна
цена без
пдв

Укупна цена
са пдв

3.740.000
УКУПНО:

м.п.

______________________
(потпис овлашћеног лица)
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6.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
6.2.1. НОВ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПОНУЂАЧА ______________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци добара-електрична енергија са потпуним
снабдевањем за период 2019.-2020.годину, JНОП 44/2018
ред.
бр.

предмет јн

јед.
мере

количина

1.

електрична
енергијаниски
напон
електрична
енергијаниски
напон
(домаћинст
ва)
електрична
енергијасредњи
напон

кWh

1.360.000

кWh

56.000

kWh

3.740.000

2.

3.

јед.цена
без пдв

јед.цена
са пдв

укупна
цена
без пдв

укупна цена
са пдв

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енегетици.
Понуђена цена не обухвата:
-трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије;
-трошкове приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије за
испоручену електричну енергију купцу, које оператор дистрибутивног система обрачунава
снабдевачу, уз примену ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне
енергије,
-акцизу за утрошену електричну енергију.
У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да те трошкове посебно искаже у динарима (чл.19.став 4. ЗЈН) и исти износе:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача
групе понуђача – носилац посла

образац структуре цене потписује и оверава

печатом члан
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