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Центар за културу „Влада Дивљан“
Митрополита Петра бр. 8,
Број: ЈНМВ 20/5
Датум: 27.01.2020. године

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације ЈНМВ - набавка добара:
електрична енергија, број ЈН 20/5
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена Конкурсне документације јавне набавке мале
вредности број 20/5 - набавка добара – електрична енергија.
Врши се измена Конкурсне документације:
Страна бр.10:
– Тачка 21. – Трећи став последња реченица гласи: „Место испоруке добара су наведено
мерно место наручиоца прикључено на дистрибутивни систем, са наведном адресом и ЕД бројем, у
складу са Спецификацијом предмета јавне набавке.
Страна бр. 16: „По категоријама“ – треба да гласи:
- за вишу тарифу: 200.000,00 kWh
- за нижу тарифу: 50.000,00 kWh
Страна 18. – „Услови понуде“ – брише се: тачка 3. – једнотарифно бројило
Испод наведеног треба да стоји:
„Укупна цена за планирану потрошњу електричне енергије (без ПДВ-а) :
200.000,00 kWh x _________ дин / kWh (јединична цена електричне енергије у вишој тарифи
без ПДВ-а) + 50.000,00 kWh x _________ дин / kWh (јединична цена електричне енергије у
нижој тарифи без ПДВ-а) = ________ динара“
„Укупна цена за планирану потрошњу електричне енергије (са ПДВ-ом): ___________ дин“
Страна бр.23 – Образац бр. 4
- брише се редни бр.2 – испорука ел.енергије за једнотарифно бројило
- редни бр. 3. – УКУПНА ПОТРОШЊА постаје редни бр.2, МЕЊА СЕ У НАЗИВУ И
ГЛАСИ:
„УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ У ВИШОЈ И НИЖОЈ ТАРИФИ“
- редни бр. 4.постаје редни бр. 3 и тако редом, до редног бр.8 који постаје редни
бр.7
Страна бр.25 – Образац бр.6 – Референтна листа - БРИШЕ СЕ- У складу са наведеним страна бр. 26 Конкурсне документације постаје страна
бр.25, а образац бр. 7 постаје Образац бр. 6 (Потврда), страна бр. 27 постаје
страна бр.26, а Образац бр.8 постаје Образац бр. 7 (Изјава), страна бр.28 постаје
страна бр. 27, а Образац бр.9 а постаје бр.8 (Изјава понуђача), страна бр.29
постаје страна бр. 28, а Образац бр. 9а постаје Образац бр.8а (Изјава
подизвођача), страна бр.30 постаје страна бр.29 и тако редом до стране бр.34 која
постаје страна бр. 33
Страна бр.31 (сада страна бр.30) – Цена, начин и услови плаћања
(Модел уговора о јавној набавци добара) –
- У члану бр.3 у првом ставу брише се : „једнотарифно бројило“ и брише се
„УКУПНО“
- У члану бр.3 у петом ставу у последњем реду треба да стоји: 2.500.000,00 динара
без ПДВ-а

У прилогу се налази измењена Конкурсне документација у свему како је наведено.
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, наручилац продужава рок за подношење
понуда: нови рок за подношење понуда је : 05.02.2019. године до 12 часова, а отварање
понуда ће се обавити дана 05.02.2020.године у 13 часова.
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке одштампају
измењену Конкурсну документацију.

КОМИСИЈА

