Наручилац: ЈКП ЧОКА
Број:164/4а
Дана: 14.02.2017. године
23320 Чока
ул. Палих бораца бр. 5

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈНMВ број 1/2017

фебруар 2017. године

Сходно одредбама члан 63. Закона о јавним набавкама Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), Комисија за јавне
набавке наручиоца ЈКП Чока дана 14.02.2017.године у циљу појашњења конкурсне
документације врши

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈНMВ број 1/2017
сходно седећем:
Члан 1.
На страни 9. у поглављу IV конкурсне докунентације текст:
“Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до

20.02.2017. године до 10,30 часова.
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда

20.02.2017. године , у просторијама Наручиоца, са почетком у
11,00 часова”.
БРИШЕ СЕ У ЦЕЛОСТИ И ЗАМЕЊУЈЕ НОВИМ ТЕКСТОМ који гласи:
“Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до

23.02.2017. године до 10,30 часова.
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда

23.02.2017. године , у просторијама Наручиоца, са почетком у
11,00 часова”.
Члан 2.
На страни 22. конкурсне документације у ПОГЛАВЉУ VI под називом МОДЕЛ
УГОВОРА тачка 2 БРИШЕ СЕ У ЦЕЛОСТИ И ЗАМЕЊУЈЕ НОВОМ ТАЧКОМ 2 која
гласи:
Уговорена вредност за добра из члана 2. овог уговора на месечном нивоу износи
_______________ динара без ПДВ-а, а укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи:
_________________ динара.
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења
система за дистрибуцију електричне енергије, трошкови ПДВ-а и акциза , ни трошкови

приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.
Уговорена вредност за добра из члана 2. Овог уговора на годишњем нивоу износи :
_______________ динара без ПДВ-а, а укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи:
_________________ динара. (може се дати и у еврима).
Купац - корисник услуге укупну купопродајну цену плаћа у две буџетске године. Са
иплатом почиње у 2017-ој години а обавезе које доспевају у наредној 2018. -ој години
биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у
тој буџетској години.
Члан 3.
У погледу осталих чланова Конкурсна документација број 164/4 од дана
10.02.2017.године за ЈНМВ 1/2017 за набавку електричне енергије остаје и даље
неизмењена и на снази.
Комисија за јавне набавке мале вредности
наручиоца ЈКП Чока
Терхеш Ендре с.р.

