У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број
124/12)
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
брoj 2.1/2014 – електричне енергије за годишње потребе Установе за физичку
културу СЦ „Чаир“ Ниш
доставља
Измену конкурсне документације
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ 1
А). У Конкурсној документацији мења се назив набавке и уместо назива:
Јавна набавка добара брoj 2.1/2014 – електричне енергије за 2014.годину за
потребе Установе за физичку културу СЦ „Чаир“ Ниш
уписује се назив:
Јавна набавка добара брoj 2.1/2014 – електричне енергије за годишње потребе
Установе за физичку културу СЦ „Чаир“ Ниш.

Б). У Конкурсној документацији као средство обезбеђења тражена је
банкарска гаранција за добро извршење посла.
Наручилац врши измену и уместо банкарске гаранције као средство
обезбеђења захтева меницу за добро извршење посла, захтев за регистрацију
менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте
од стране пословне банке, менично овлашћење и копија картона депонованих
потписа.

В). У Конкурсној документацији у Моделу уговора:
-

у члану 1. став 2. уписано је:

Саставни део овог уговора су Образац понуде са обрасцем структуре цене и
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Спецификација предмета набавке дати у понуди Снабдевача број
________од___.___.2014. године и банкарска гаранција за добро извршење посла на
износ од 10% од вредности понуде без ПДВ и са роком важности 5 дана дужим од
дана истека рока за коначно извршење посла коју Снабдевач доставља у тренутку
закључења уговора.
Треба да пише:
Саставни део овог уговора су Образац понуде са обрасцем структуре цене и
Спецификација предмета набавке дати у понуди Снабдевача број
________од___.___.2014. године, као и средство обезбеђења за добро извршење
посла: једна бланко соло меница, захтев за регистрацију менице у Регистру меница
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке,
менично овлашћење и копија картона депонованих потписа, коју је Снабдевач
дужан да достави у тренутку закључења уговора.
- у члану 3. став 1. уписано је:
Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh
за све буџетске кориснике изврши, по цени у зависности од категорије потрошње:

Ред.број
1.

Категорија потрошње

Јединица
мере

Врста
тарифе

2.

3.

4.

Цена по јединици
мере без ПДВ
(динара)
5.

kWh
1.

виша тарифа

средњи напон TG 3/4
kWh

нижа тарифа

2.

kWh

ниски напон TG 4/4
двотарифно бројило

виша тарифа
kWh

3.

широка потрошња TG 5/6
једнотарифно бројило

kWh

нижа тарифа
јединствена
тарифа

Брише се став 1. члана 3. и Табела са ценама и треба да пише:
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Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh за
све буџетске кориснике изврши, по цени у зависности од категорије потрошње,
датој у понуди број ____________ од _____._____.2014.године.
Укупна вредност свих добара за процењену количину из спецификације
добара,
износи
__________________
динара
(и
словима:
___________________________________________________________)
без
урачунатог пореза на додату вредност, односно _____________________ динара (и
словима: ____________________________________________________________) са
урачунатим порезом на додату вредност и представља укупну вредност свих
добара по понуди бр. ______________ од ___.____.2014. године.
Наведена процењена количина добара дата је оквирно, због чега Купац
задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних
потреба, до износа средстава предвиђених у буџету за наведену намену, односно до
процењене вредности предметне јавне набавке.
Цена мора бити фиксна током целог периода извршења уговора и неће се
мењати.
Остали делови овог члана остају непромењени.

У члан 7. Модела уговора, брише се банкарска гаранција за добро извршење
посла и као средство обезбеђења уписује се меница за добро извршење посла,
са осталом пратећом документацијом.

Понуђачи су у обавези да преузму Конкурсну документацију са убаченим
изменама и допунама конкурсне документације број 1, због пренумерације и
исту попуне, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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