
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 111/19-ЈНМВ-Д-4/2019
Датум: 17.1.2019. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15),  Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности
добара – електрична енергија, редни број  ЈНМВ-Д-4/2019,  ОБЈАВЉУЈЕ

 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Чланом 63. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15  и
68/15) прописано  је  да  је  наручилац  који  у  року  за  подношење  понуда  измени
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене објави на Порталу јавних
набавки као и на својој интернет стараници.

У  предметном  поступку  јавне  набавке  мале  вредности,  Комисија  за  јавну
набавку у поступку јавне набавке мале вредности  добара –  електрична енергија,
редни број   ЈНМВ-Д-4/2019, ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, врши измене конкурсне
документације и то:

Страна  под  редним  бројем  16  и  22  предметне  конкурсне  документације
престају да  важе и  замењују се  странама 16A и  22А-  по   изменама  конкурсне
документације.

С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку 16A - по изменама
конкурсне  документације  22A -  по  изменама  конкурсне  документације  и из  тог
разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом
конкурсне документације, тј. неопходно је да овом изменом објављену страну 16A по
изменамa конкурсне документације  и 22A - по изменама конкурсне документације,
преузму  са  Портала  јавних  набавки  или  интернет  странице  наручиоца  и  изврше
измену  првобитно  објављене  конкурсне  документације  –  редни  број  стране
конкурсне документације 16A и 22А.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеном изменом. 
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16A - по изменама конкурсне документације

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОНУДА БР.                                                 
(ваш број)

              Сходно Вашем позиву за  подношење понуда од дана                               , у поступку 
број ЈНМВ-Д-4/2019 (1.1. 9); на бази датих подтака, достављамо Вам следећу понуду:

Р.
бр.

Адреса мерног места ЕД Број Број бројила Ангажована 
снага

1. Цвећара „Нарцис“ Косовски венац бб, Чачак 1622312243 3785888 17,25

2. „Градско зеленило“, Градско гробље, Милоша 
Обилића бб, Чачак

1622314151 132985 17,25

3. „Градско зеленило“, Стакленик, Симе Сараге 71, 
Чачак

1622332014 1775371 17,25

4. „Градско зеленило“, Управа, Симе Сараге 71, Чачак 1622332020 68521 34,50

5. Продавница „Камелија“, Кужељева 33, Чачак 1622342720 8026281 17,25

6. ЈКП „Градско зеленило“, Управа гробља, Потес 
Лозничко поље 2, број 8, Чачак

1622650660 3237479 17,25

АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕГРИЈА СА БАЛАНСИРАЊЕМ КИЛОВАТЧАСОВА 50.000,00 ВИША
ТАРИФА без ПДВ-а:                                                            динара;
+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина) + 
трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада) + ПДВ

АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕГРИЈА СА БАЛАНСИРАЊЕМ КИЛОВАТЧАСОВА 35.000,00 НИЖА
ТАРИФА без ПДВ-а:                                                            динара;
+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина) + 
трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ( накнада) + ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а ___________________динара

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: __________________динара

Комерцијални услови:
Опција понуде:

Услови плаћања:

Напомена:  Цена  обухвата  цену  електричне  енергије  са  балансном  одговорношћу  у  складу  са  Законом  о
енергетици ( без урачунатог ПДВ-а)
Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за испоручену електричну
енергију  које  Оператер  дистрибутивног  система  обрачунава  Понуђачу,  Понуђач  ће  фактурисати  Наручиоцу,
сваког месеца, на основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу ценовника о цени
приступа  систему  за  дистрибуцију  електричне  енергије  на  коју  је  дата  сагласност  Агенције  за  енергетику
Републике Србије.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним Правилима о раду преносног
система, односно Правилима о раду дистрибутивног система Републике Србије.

Понуђач
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22A - по изменама конкурсне документације

Место примопредаје електричне енергије

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да су продаја и преузимање и плаћање електричне
енергије, која је предмет овог Уговора, изврши на следећи начин:
– гарантована и одређена на основу остварене потрошње Купца, на места

примопредаје, током испоруке,
– капацитет испоруке до          MWh, променљив дијаграм оптерећења,
– рок испоруке: годину дана од дана закључења уговора.
– количина  енергије:  процењена  од  Наручиоца,  са  процењеним  киловатчасовима

50.000,00 виша тарифа и 35.000,00 нижа тарифа.
– место примопредаје:
Р.
бр.

Адреса мерног места ЕД Број Број бројила Ангажована 
снага

1. Цвећара „Нарцис“ Косовски венац бб, 
Чачак

1622312243 3785888 17,25

2. „Градско зеленило“, Градско гробље, 
Милоша Обилића бб, Чачак

1622314151 132985 17,25

3. „Градско зеленило“, Стакленик, Симе 
Сараге 71, Чачак

1622332014 1775371 17,25

4. „Градско зеленило“, Управа, Симе Сараге 
71, Чачак

1622332020 68521 34,50

5. Продавница „Камелија“, Кужељева 33, 
Чачак

1622342720 8026281 17,25

6. ЈКП „Градско зеленило“, Управа гробља, 
Потес Лозничко поље 2, број 8, Чачак

1622650660 3237479 17,25

Уговорена  количина  електричне  енергије  ће  се  испоручити,  а  Продавац  се
обавезује  да  врста  и  ниво  квалитета  испоручене  електричне  енегије  буде  у  складу
важећим прописима.

Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са  важећим
законским прописима за ову врсту делатности.

Члан 3.
   Цена  за  активну  испоручену  електричну  енергију  са  балансирањем  износи
_________________________________ динара за вишу тарифу и ______________________
за нижу тарифу без  ПДВ-а  по 1  киловатчасу,  до  висине уговреног  износа  од 700.000,00
динара без ПДВ-а.
          У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења
система за  пренос  електричне  енергије  ни  трошкови  приступа  и  коришћења система за
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача
електричне енергије.

22А/33
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