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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН-01-22/2-2014

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012)
наручилац Факултет ветеринарске медицине врши измену конкурсне документације и
продужење рока за достављање понуде у поступку јавне набавке електричне енергије
ЈН-01-22/2-2014.

- Врши се измена конкурсне документације, на страни 12. , тако што првобитно
дат образац структуре цене мења и гласи :

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

(у осенчена поља унети понуђену цену у динарима)

Ред.
број Тарифни став Јединица

мере

Процењене
количине
(у kWh)

годишње

Јединична
цена,

без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а, за

процењене
количине

А Б В Г Д Ђ

5
Активна енергија
(ниски напон)-
јединствена тарифа

kWh
2.250.000

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије, ни трошкове приступа и коришћења система за пренос дистрибуцију
електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвoђача
електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна,
фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места
примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос
електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне
енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије објављеној у „Службеном гласнику РС”,   односно у складу са
методологијама за одређивање цена објављених у “Службеном гласнику РС”.

Напомена: Понуђена цена без ПДВ-а по kWh уноси се – мора бити једнака једнака
Понуђеној цени из о Образца понуде.

Место и датум:

_____________________ 201_. године МП __________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)



- Врши се измена члана 3, став 1, на страни 23 у Моделу уговора и гласи:

Понуђена цена за активну енергију, према прихваћеној понуди Извршиоца, износи
_________________ динара, без ПДВ-а за 1 kWh.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

У складу са чланом 63, став 5, Закона о јавним набавкама, врши се продужење рока за
подношење понуда: Рок за достављање понуда је 16.04.2014.  до 9 : 30 часова.


