Универзитет у Крагујевцу
Датум: 02.12.2015. године
Број: I-01-905/7
Заинтересовано лице благовремено је Наручиоцу указало на недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, и на основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Универзитет
у Крагујевцу као Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Енергетске
услуге - испорука електричне енергије, ЈН 6/15 доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈН 6/15
У делу IX Модел уговора, на страни 25 од 30 конкурсне документације за јавну набавку
мале вредности услуга - Енергетске услуге - испорука електричне енергије, ЈН 6/15, у
члану 5. додају се ставови 2, 3. и 4 који гласе:
„Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне
енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне
енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и акцизу за
утрошену електричну енергију. Наведене трошкове понуђач 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 важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
објављеног у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са методологијом
за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије.
Цена је фиксна и не може се мењати.”
Истовремено, рок за подношење понуду продужава се и благовременим ће се сматрати
све понуде које су примљене од стране наручиоца до 11.12.2015. године до 12,00 сати.
Понуде ће се отварати последњег дана рока за подношење понуда, након истека рока за
подношење понуда, односно 11.12.2015. у 12,30 сати у просторијама Наручиоца:
Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића б.б., 34000 Крагујевац, канцеларија 113.
Комисија за јавну набавку 6/15 ће урадити пречишћен текст конкурсне документације и
исти објавити на Порталу јавних набавки.
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