
  

Број: 01-101-3/20 
Дана: 10.02.2020. године 
К У Л А, М.Тита 99 

 

ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

         На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број:
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара
- ЈНМВ, у делу како следи: 

 

У Моделу уговора  у табели на старни 26
вишу тарифу је технички написан погрешан износ па се број „154.450“ замењује 
бројем „154.150“ и истa страна 
конкурсној документацији:

 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦИ.   

 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 
страну преузму и поступе по наводима из исте. 

 

 

 

        

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број: 01-101-3/20, објављену дана  04.02.2020. год.
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара

табели на старни 26 конкурсне документације
вишу тарифу је технички написан погрешан износ па се број „154.450“ замењује 

страна  се замењујe новом страном на начин како следи
: 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 
по наводима из исте.  

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
год. на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара БРОЈ: 01/2020 

конкурсне документације. у колони 3 за 
вишу тарифу је технички написан погрешан износ па се број „154.450“ замењује 

на начин како следи у 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 



1. ________________________________________________________, са седиштем у    

    __________________, улица ______________________________,  ПИБ:  

    _______________________, матични број: _________________, рачун број:    

    _________________________ отворен код пословне________________________,  

   кога заступа директор    ___________________________; 

2. ________________________________________________________, са седиштем у    

    __________________, улица ______________________________,  ПИБ:  

    _______________________, матични број: _________________, рачун број:    

    _________________________ отворен код пословне________________________,  

   кога заступа директор    ___________________________; 

Основ за закључивање Уговора: 

1. Одлука о додели уговора број: ___________  од дана ________________. год; 
2. Понуда Добављача бр. ______ од______________и  
3. Спецификација добара, које чине и саставни део овог Уговора.  

 
I   ПРЕДМЕТ УГОВОРА                              

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је набавка   добара  , по спроведеном поступку за  јавну набавку мале 
вредности БРОЈ:  01/2020 ЈНМВ -ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ОРН: 09310000, по позиву за 
подношење понуда бр.01-101/2020-2  објављеном дана  04.02.2020. год. на Порталу јавних 
набавки  и интеренет страни Наручиоца, од Добављача, на начин како следи:  

1..Локација :ОБЈЕКАТ у  Кули,Маршала Тита бр.99 

ЕД број:8453349 

Одобрена снага:160kW 

Р.Б.  Назив-врсте  добара Укупна количина u kW Цена без ПДВ , 
за  kW 

Укупна цена  

              ТАРИФА   ЗА ТАРИФУ ЗА ТАРИФУ 
виша нижа вишу нижу вишу нижу 

1. Eлектричне енергије 154.150 28.300     
                        
                       УКУПНА  ЦЕНА  БЕЗ ПДВ : 

за вишу тарифу за нижу тарифу 
  

ИЗНОС ПДВ НА УКУПНУ ЦЕНУ:   
УКУПНА  ЦЕНА  СА ПДВ :   
 


