Наш број: 2018-580/9

Датум: 23.02.2018.

Поступајући у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку, образована решењем директора ЈКП
«Топловод» Обреновац, број 2018-580/3 од 17.01.2018 . године
припремила је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара – Електрична енергија
-ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКЈНОП-Т-01/18

по Позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара –
Електрична енергија, објављеном на Порталу јавних набавки 18.01.2018. године.
Потенцијални понуђач је путем маил-азаведеног у ЈКП „Топловод“ Обреновац под
бројем 2018-580/8 од 23.02.2018. године, указао наручиоцу на направљену грешку:
-

Поштовани , с обзиром да у обрасцу понуде на 41. стр тражите цену по MWh, а у обрасцу
структуре цене и моделу Уговора цену по KWh , молимо Вас да нам дефинишете да ли
желите цену по MWh или по KWh.

ОДГОВОР
Наручилац је направио техничку грешку и мења део конкурсне документације и то:
-

у конкурсној документацији у одељку VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ на страни 41 од 55
(тачка 5) ) мења се јединица мере за понуђену цену са MWh на KWh.

У прилогу се налази измењена страна конкурсне документације, која се сматра
Изменом конкурсне документације и која ће без одлагања бити објављена на Порталу
јавних набавки и интернет страни наручиоца.
Рок за подношење понуда је 02.03.2018. године до 12:00. Отварање понуда биће
одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 12:30.
Комисија за јавну набавку
ЈНОП-Т-01/18

НАПОМЕНА:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број понуђача из групе понуђача (чланова групе) од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у добовљном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача из групе понуђача (члана групе).
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наруциоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који се обавезно доставља уз понуду.
5) ПОНУЂЕНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА:
_______________________________ РДС / КWh без ПДВ-а + трошкови наведени у обрасцу
структуре цене
Напомена: Понуђач уписује јединствену цену за вишу и нижу тарифу
6) УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре
(рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на основу
докумената којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене
количине електричне енергије (под условом да се исправна фактура достави до 15-ог у месецу).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
7) ПЕРИОД ИСПОРУКЕ:
Период испоруке од момента закључења уговора до исцрпљења средстава које је
наручилац предвидео у ову сврху, од 00:00h-24:00h према централно - европском времену
(CET).
8) МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Мерна места купца прикључена на дистрибутивни електроенергетски систем у категорији
потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, у свему према техничкој спецификацији.
9) ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:
__________________ дана од дана отварања понуда
(најмање 30 дана од дана отварања понуда)
Датум
_____________________

Понуђач (носилац понуде):
М.П.

___________________________
Потпис одговорног лица понуђача

НАПОМЕНА:
Образац понуде је потребно попунити, потписати и оверити печатом.
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 овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити
образац понуде, у зависности од тога како је дефинисано споразумом између чланова групе који
понуђач доставља уз понуду.

Централа: 011/8728-237

Факс: 011/8728-238
Страна 41 од 55

Директор: 011/8727-906

