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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –отворени постпак за јавну
набавку добра - Куповина електричне енергије , број ЈН Д 14-18
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12)
достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке добара
– Куповина електричне енергије , број ЈН Д 14-18.
-Измена Конкурсне документације се односи на образац бр. 1, образац понуде на страни 18
иза речи „са Законом о енергетици.“ ставља се тачка, а речи „ са свим зависним
трошковима:трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача и остале зависне
трошкове. Укупна збирна јединична цена без ПДВ-а ______________ динара“ бришу се.

-Уз овај допис прилажемо измењену страну: 18

Председник комисије
с.р. Влајко Томашевић, дипл.правник

ПИБ
ПОДАЦИ

О ПОНУДИ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:
УКУПАН ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:
СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ:
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (МИНИМУМ 30 ДАНА):
РОК ПЛАЋАЊА (Мин. 10 дана,макс. 45 дана)

Укупна вредност понуде обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици.
Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 10, максимум 45
дана);
Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).
Период испоруке је током целе године од 00:00 h до 24:00 h за све време трајања
уговора.
Место и начин испоруке су мерна места купца прикључена на дистибутивни систем у
категорији потрошње на ниском напону, дата у спецификацији понуде.
Саставни део обрасца понуде је Табела планиране потрошње за 2014. годинуспецификација понуде (стр.28-60 )
Потпис одговорног лица понуђача
_________________________
Датум___________________
МП
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
*У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подиспоручиоцем/има, под
бројем 1 навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о
члановима групе понуђача, односно подиспоручиоцима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно
број подиспоручилаца већи од 2, образац понуде фотокопирати у потребан број примерака и
прикључити постојећем обрасцу.
** У случају подношења заједничке понуде, носилац посла попуњава, потписује и печатом оверава
образац понуде

Упутство: у случају већег броја подиспоручиоца, односно већег броја чланова групе, фотокопирати
другу страну Обрасца понуде у потребном броју примерака
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