УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ п.о. АДА
Ада, Мите Радујкова бр.:6.
Број: __27/2016__
Дана: 27.01.2016. године
На основу члана 63. stav 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', брoj
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац врши
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈНМВ 01/2016 – набавка добара – набавка електричне енергије
Дана 19.01.2016. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт Наручиоца позив за
прикупљање понуда и конкурсна документацијау поступку јавне набавке мале вредности бр.:
ЈНМВ 01/2016, у којој Наручилац врши имене на следећи начин:

1.
У I Општим подацима о јавној набавци,

текст „7.Период: од дана 18.02.2016. године до дана 31.01.2017. године“ мења се и
гласи;
„7. Рок испоруке: годину дана, од 00:00 часова до 24:00 часова.“

2.
У моделу уговора у члану 4. став 4. мења се и гласи:
„Цена из става 1. овог члана је фиксна за уговорени период испоруке, цена не обухвата:

трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкове
приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаду за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као ни трошкове акцизе на
утрошену електричну енергију. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна,
фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места
примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос
електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне
енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију
електричне енергије објављеној у „Службеном гласнику РС“, односно у ускладу са
методологијама за одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС“.
3.
У моделу уговора члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица
уговорних страна када и ступа на снагу, а у случају промене снабдевача уговор ступа на

снагу даном завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавања стања на
бројилу).
Уговор се закључује на период од годину дана.“

Комисија за ЈН

