
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

Ускладу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”
 бр.124/2012), вршимо допуну конкурсне документације за јавну набавку мале 
вредности  добара –  ЕЛЕКТРИЧНA ЕНЕРГИЈA ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И РАД ГРАДСКИХ 
ФОНТАНА  . ЈН  бр. 1.1.1 по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки од 10.11.2015.године.

Измена и допуна конкурсне документације на позицији 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
страна  12/32 ,  мања се  део :

У  јединичну цену без  ПДВ-а  нису урачунати  трошкови  за  приступ   и  коришћење
система  за дистрибуцију електричне енергије  ни трошкови накнаде  за ОИЕ.

и гласи:

У  јединичну цену без  ПДВ-а  нису урачунати  трошкови  за  приступ   и  коришћење
система  за дистрибуцију електричне енергије  ни трошкови накнаде  за ОИЕ и акциза
( Закон о изменама и допунама Закона о акцизама  „Службени гласник РС“, бр. 55“
од  25.06.2015.године).

Напомена: Саставни део конкурсне документације чини исправљена страна 12/32.
                    (болдиран исправљени део) и налази се у прилогу овог документа.

           С поштовањем,

                                                                                          
  КОМИСИЈА

 36000 Краљево,   Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,   мат. бр. 17001841,   ПИБ 101258220,  т. р.   840-538641-31
      Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net



П О Н У Д А

   Понуђач:

Понуда  бр.

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да  добро - електричну енергију за јавно
осветљење и рад градских фонтана , ЈН број 1.1.1 извршимо под следећим условима

Предмет 
набавке

Јед.
мере

Јед.цена 
без 
ПДВ-а

Процењене 
количине 
kWh

Јед. цена 
са ПДВ-ом

Укупна цена без  
ПДВ-а, за процењене
количине

Укупна цена са ПДВ-
ом, за процењене 
количине

1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (4х5)

Електрична 
енергија 
јединствена 
тарифа

kWh

7.100.000

                                                            УКУПНО (динара):

Цена  без ПДВ је фиксана за уговорени период снабдевања.
У  јединичну цену без ПДВ-а  нису урачунати трошкови  за приступ  и коришћење система  за

дистрибуцију  електричне  енергије   ни  трошкови  накнаде   за  ОИЕ и  акциза  (  Закон о  изменама  и
допунама Закона о акцизама  „Службени гласник РС“, бр. 55“ од  25.06.2015.године).

Трошкове из предходног става Продавац  ће, у оквиру рачуна фактурисати  Купцу  сваког месеца,
на  основу  обрачунских  величина  за  места  примопредаје  Купца,   на  основу    члана  164.  Закона  о
енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12 ), Уредбе о  начину   и
условима  одређивања  уједначених цена  приступа  дистрибутивном систему  у условима  отварања
тржишта електричне енергије („ Службени гласник РС“ , бр. 113/13) и Уредби које ће бити донете,  као и
на основу члана  59. став 7. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11 - исправка,
93/12 и 124/12), Уредбе о висини  посебне накнаде  за постицај у 2014. години („Службени гласник РС“,
број 3/14) и уредби које ће бити донете.

Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне  трошкове у вези са преносом и
испоруком електричне енергије до места испоруке. 
Рок важења понуде: Понуда важи 60 дана од дана отварања
Врста продаје:  Потпуно снабдевање електричне енергије са балансном одговорношћу.
Период испоруке: За период  до 7 месеци (  децембар 2015. године - јун 2016.године), од 00:00 до 24:00.
Количина енергије: На основу остварене потрошње Купца .
Место  испоруке: Сва  обрачунска  мерна  места    Купца    прикључена  на  дистрибутивни  систем   у
категорији  потрошње на ниском напону  - јавно осветљење   у складу са постојећим ознакама ЕД  из
табеле  списка потрошача која је саставни део уговора и конкурсне документације. 

Датум: Потпис:

Понуђач                                                      П е ч а т:                               Подизвођач

Образац понуде се попуњава, оверава печатом  и потпистује чиме се потврђује да су тачни подаци  који
су у истом наведени.
НАПОМЕНА:

 Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде потписује и печатом оверава
овлашћени члан групе који за то има писмено овлашћење осталих чланова групе, које овлашћење
се обавезно прилаже понуди;

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде потписују и оверавају печатом
и понуђач и подизвођач.
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