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На основу члана 63.  став 1.  Закона  о  јавним набавкама  врши се измена и
допуна Конкурсна документације у поступку јавне набавке бр. 3/2015 – набавке
електричне енергије у отвореном поступку, 

1. На  страни  14/10  Конкурсне  документације  тачка  10.  мења  се  и  сада
гласи: 

,, 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.

У  цену  електричне  енергије  нису  урачунати  трошкови  приступа  и
коришћења система за пренос електричне енергије,  трошкови приступа и
коришћења  система  за  дистрибуцију  електричне  енергије,  накнаде  за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као ни акциза
на електричну енергију.

Понуђена  укупна  цена  је  ОКВИРНА,  информативног  карактера  и  служи
искључиво  за  вредновање  поднетих  понуда  применом  критеријум  ,,најнижа
понуђена  цена“.  Укупна  цена  у  току  важења  уговора  зависи  од  стварне
потрошње Наручиоца и лимитирана је процењеној вредности предмета јавне
набавке.

Уговорена  цена  електричне  енергије  може  да  се  мења  само  у  случају
административне  промене  цене  електричне  енергије  од  стане  надлежног
државног органа Републике Србије. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.“

2. На страни 25/31 Конкурсне документације у Моделу уговора,  члану 11.
додаје се став 2. који гласи: 

,, У цену добара из става 1. овог Уговора нису урачунати трошкови приступа и
коришћења  система  за  пренос  електричне  енергије,  трошкови  приступа  и
коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај
повлашћених произвођача електричне енергије, као ни акциза на електричну
енергију.“ 

Став 2. постаје став 3. 
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3. На страни  25/31 Конкурсне документације у Моделу уговора додаје се
после члана 14. нови члан, 14а који гласи:

,, Члан 14а. 
Средство обезбеђење за наплату утрошене електричне енергије

Наручилац се  обавезује  да  у  року  од  8  дана oд  дана  закључења  уговора
достави Снабдевачу : 3 (три) бланко Менице,  као средство за обезбеђење за
наплату  утрошене  електричне  енергије,  картон  депонованих  потписа  (КДП),
оверен потпис овлашћених лица (ОП образац), менично овлашћење и попуњен
образац - Захтев за регистрацију/брисање меница.“

4. Конкурсна  документација  у  осталим  деловима  остаје  неизмењена.
Констатује се да се подужује рок за достављање понуда на основу члана
63.  став  5.  Закона  о  јавним  набавкама  о  чему  Наручилац  објављује
обавештење на Порталу јавних набавки. 
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