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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ,

СЕМАФОРЕ И ФОНТАНЕ
ЈН К 64/18

Дана  25.09.2018. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца  позив  за  прикупљање  писмених  понуда  и  Конкурсна  документација  у  отвореном
поступку  јавне  набавке,  а  дана  25.09.2018.  године  Измена  конкурсне  документације  јавне
набавке за набавку добра – Електрична енергија за јавно осветљење, семафоре и фонтане, број
ЈН К 64/18, у којој Конкурсној документацији Комисија за јавне набавке, врши друга измена на
следећи начин:

I
                                                                                                                                         

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 64/18, у ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
на страни 25/68 после трећег става:

Додају се речи:

„У складу са чланом 76. тачка 4.  Споразума о стабилизацији и придруживању између
европских заједница и њихових држава чланица са једне стране, и Републике Србије, са друге
стране (у даљем тексту: Споразум) и чланом 86. став 11. Закона о јавним набавкама, претходни
став се не примењује на понуђаче из земаља потисница Споразума.“

и

Нова  страна  25/68  Обрасца  структуре  цена  сада  гласи  (њу  прилажу  потенцијални
понуђачи):
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Критеријум за доделу уговора је  најнижа понуђена укупна цена референтне ел.  енергије без
ПДВ-а и осталих трошкова без ПДВ-а из образца “Укупно“ и образца структуре понуде.

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

Уколико понуђач приложи потврду о промету добрима домаћег порекла, одлука о избору
најповољније  понуде  доноси  се  применом чл.  86.  ст.  4.  Закона  о  јавним набавкама-односно
наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да
његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који
нуди добра страног порекла.

У складу  са  чланом 76.  тачка  4.  Споразума  о  стабилизацији  и  придруживању између
европских заједница и њихових држава чланица са једне стране, и Републике Србије, са друге
стране (у даљем тексту: Споразум) и чланом 86. став 11. Закона о јавним набавкама, претходни
став се не примењује на понуђаче из земаља потисница Споразума.

Фактурисање и наплата врше се по јединичним ценама из Обрасца структуре цене из Табеле 1. и
Табеле 2.

1) Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију
електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и  које су објављене у „Службеном
гласнику РС“.

2)  Трошкови  накнаде  за  подстицај  повлашћених  произвођача  електричне
енергије

Према  важећој  Уредби  о  мерама  подстицаја  за  повлашћене  произвођаче  електричне
енергије.
„Јединичне цене морају бити исказане у динарима, а исказују се по јединици мере и то у
дин/kWh“
Јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора.  
 

3) Акциза за утрошену електричну енергију (7,5%).

Датум и место
Потпис овлашћеног 

лица понуђача

М.П.

У П У Т С Т В О за попуњавање обрасца структуре цене:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су обрасцу наведени.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан
са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама  од 2 до 3 обрасца структуре цене. 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 дореди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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II

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 64/18 на страни 42/68 у наслову

реч „СПИСКА“ мења се речима „СПИСАК“

и сада гласи

         „СПИСАК МЕРНИХ МЕСТА“

III

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за ЈН
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