
 

Наручилац:      Предшколска установа ''Моје детињство'' Чачак 

Адреса:                                    Немањина бб 

Место:                                            Чачак 

Деловодни број:                              3269         

Датум:                                        16.04.2019. године 

На основу члана 63. Закона о јавни набавкама ( ''Сл. Гл. РС'', број 124/12 и 14/15,68/15 ) 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке добара 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

(ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ) 

9/2019 
 

ОБЈАВЉУЈЕ: 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
   Чланом 63. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15) прописано је да је наручилац који у року за 

подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 

набавки као и на својој интернет страници. 

У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку Наручиоца Предшколске Установе ''Моје детињство'' Чачак, врши 

измену конкурсне документације и то на следећи начин: 

   Страна 19/30 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном  19/30-1 коју објављујемо у прилогу - по 

измени конкурсне документације.  

   Техничком грешком, део табеле који се односи на Испоруку електричне енергије- Широку потрошњу – вишу тарифу и нижу тарифу  

са стране 13/30 конкурсне документације –Образац бр.2 - 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА није 

обухваћен табелом тражених добара у оквиру модела уговора на страни бр. 19/30 објављене конкурсне документације, те наручилац овим 

путем врши исправку.  

    Неопходно је да потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да по измени 

конкурсне документације преузму измењену страну са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену 

првобитно објављене стране конкурсне документације и поступе у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

    У осталом делу конкурсна документације остаје неизмењена. Рок за подношење понуда остаје неизмењен, као и место и време јавног 

отварања понуда. 

 

Комисија за јавну набавку  

Ана Станић, службеник за јавне набавке 



  

Уговорне стране констатују: 

- да је Купац, на основу чл. 32 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем 

тексту: Закон), спровео поступак за јавну набавку електричне енергије, у отвореном поступку ЈН 9/2019. 

- да   је   Снабдевач   доставио   понуду број _______ од _____2019. године,  која  у  потпуности  испуњава  захтеве  Купца  из  

конкурсне документације и саставни је део овог уговора; 

      - да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, донео Одлуку  о  додели  уговора  број: ________ од ______2019. године. 
  
Члан 1. 

 
Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за потребе  ПУ «Моје детињство» Чачак,  и  то  
(биће  преузето  из  обрасца понуде):           

 
Испорука електричне енергије 

 

 

Обрач. 

величина 

 

 

 

Оквирна 

потрошња за  

2018. 

 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

 

 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

 

 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5   

Ниски напон – активна ВТ kWh 370.000   
  

Ниски напон – активна НТ kWh 95.000   
  

Широка потрошња – виша 
тарифа (ВТ) kWh 11.000   

  

Широка потрошња – нижа 
тарифа (НТ) kWh 5.500   

  

УКУПНО:  
  

                                                   
 

Члан 2. 
 
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне енергије цену, без ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 1. 
овог уговора. 
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања. 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.9/2019 ОП 2/2-1 

 


