ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број:5.2.-7380
Датум: 18.03.2015.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), Комисија за
јавну набавку велике вредности добара у отвореном поступку – Набавка електричне енергије,
број 04/15-С, образована Решењем број 5.2-3537/1 дана 11.02.2015. године по позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 25.02.2015. године у року
предвиђеном за подношење понуда врши
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ЈНВВ. БР.04/15-С
Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике вредности добара – Набавка
електричне енергије,број 04/15-С се мења на следећи начин:
Мења се образац број 3 Понуда за јавну набавку добара набавка електричне енергије на
старани 29/89 конкурсне документације тако што се брише : „Јединична цена обухвата цену
електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без
урачунатог ПДВ-а). Јединичне цене не обухватају трошкове наведене у обрасцу структуре
цене. “ , а додаје следеће :
„Јединична цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а) трошкове приступа и коришћења система за
пренос електричне енергије , трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, као и трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.
енергије. „
Мења се образац број 4 образац структуре цене са упутством за попуњавање на страни 31/89
тако што се брише :
„2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије
Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос
електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије
и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама 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 Републике Србије“.
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. до 4. овог обрасца,
верификује понуђач.“ и додаје следеће:
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„Јединична цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије
, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као и
трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије.“
Мења се Упутство за попуњавање обрасца структуре цене на старани 32/90 тако што се брише
следеће „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 4. обрасца
структуре цене.“

Мења се члан 4 став 3 модела уговора тако да сада гласи :
„У цену из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови приступа и коришћења система
за пренос електричне енергије , трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију
електричне енергије, као и трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.
енергије. „
Брише се члан 4 став 4 Модела уговора.
С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, Наручилац је, сходно одредбама члана 63. Став 5 Закона о јавним
набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), продужио рок за подношење понуда. Нови рок за
подношење понуда је 27.03.2015. године до 09,00 часова.

ЈКП Водовод и канализација Н.Сад
Комисија за јавне набавке
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