Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступкуБрој: 235/2
08.02.2017. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.1.18/2018

Приликом провере расписане јавне набавке добара ЈН ОП 1.1.18/2018, Набавка електричне
енергије, ОРН 09310000 - електрична енергија, уочен је недостатак у Моделу уговора,
образац бр. 14 конкурсне документације.
Измена је извршена Моделу уговора,(Образац 14), у члану 3. који измењен гласи:
ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 3.
3.1. Цена за испоручену електричну енергију износи по категоријама:
- за категорију потрошње ниски напон и широка потрошња:
 за активну енергију-виша тарифа износ од ________________ динара без ПДВ по 1
kWh
 за активну енергију-нижа тарифа износ од ________________ динара без ПДВа по 1
kWh
 Активна енергија, једнотарифно мерење износ од _____________ динара без ПДВа
по 1 kWh
3.2. У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења
система за пренос електричне енергије, реактивна енергија и накнада за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије.
3.3. Трошкове из става 2. овог члана уговора, снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз
примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему
за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у
''Службеном гласнику РС''.
3.4. Цена уговорена по јединици мере исплаћиваће се до максимално планираних
средстава за ову намену са свим додатним трошковима у износу од 25.000.000,00 динара без
ПДВ односно 30.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ за наведена мерна места.
3.5. Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност

Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,30-15,30
часова
Рок за подношење понуда остаје непромењен 19. фебруар 2018. године до 10,00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 19. фебруар 2018. године у 11,00 часова, у
просторијама ЈП “Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000
Пожаревац, канцеларија бр. 31 (сала за састанке - IV спрат) уз присуство овлашћених
представника заинтересованих понуђача.
Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
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