
Република Србија
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ

Број: 617/10
Датум: 27.11.2019. године

Шабац - Јеленча

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број 124/2012),
14/2015 и 68/2015) наручилац врши:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈН. БРОЈ:1.1.8/2019

Назив и ознака из општег речника набавки:
-ОРН -09310000-електрична енергија

Наручилац Геронтолошки центар Шабац, у конкурсној документацији за јавну набавку добара
Електричне енергије ЈН. Број:1.1.8/2019 године, у року предвиђеном за достављање понуда
врши измену конкурсне документације и то:
- на страни 24. конкурсне документације у табели количина ел.енергије са балансирањем виша
и нижа тарифа уместо количина “65.000,00 kwh-виша тарифа“ и 30.300,00 нижа тарифа” ставља
се 50.000 kwh -виша тарифа и 22.300 kwh-нижа тарифа.

Наручилац ће продужити рок за доставу понуда за дан 04.12.2019. године.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавне набавке

ПРИЛОГ: Страна 24 конкурсне документације



На основу позива за подношење понуда за јавну набавку електричне енергије у
поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.8/2019, објављеног дана 22.11.2019.
године спремни смо да извршимо испоруку:

Електрична енергија за објекат који се снабдева Геронтолошки центар
Шабац

Опис Количина Јединична цена КWh
без ПДВ-а

I II III
 Ел. енергија са
балансирањем –
виша тарифа

50.000,00 КWh

 Ел.енергија са
балансирањем -
нижа тарифа

22.300,00 КWh

Одобрена снага 250 КWh.

Укупна цена електричне енергије са балансирањем:
Виша и нижа тарифа без ПДВ-а (1+2):_____________динара

ПДВ : ______________динара.

Виша и нижа тарифа са ПДВ-ом (1+2):______________ динара.

Комерцијални услови:
- Период важења понуде 30 дана од дана отварања понуда.
- Продавац је балансно одговоран за место примопредаје купца и у цену су урачунати
трошкови балансирања.
- У цену ел.енергије нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за
пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергију, накнаде за подстицај повлаћшених произвођача ел.енергиеје као
ни акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне
електричне енергије.
- Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
- Цена сa трошковима балансирања исказује се у динарима,
-Плаћање се врши по достављеној и евидентираној фактури од стране Наручиоца, под
условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације
- Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на местима
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње
електричне енергије за претходни месец.
- На основу документа о очитавању утрошка електричне енергије који потписују
представници Добављача и Наручиоца, Добављач издаје Наручиоцу рачун за
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије и
обрачунски период.
- Продавац издаје Купцу рачун и доставља га преко поште. Купац ће извршити
плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим инструкцијама назначеним
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