Наручилац: ОШ „Скадарлија“
Дел. бр. 18-2-8/16
Датум 28.1.2016.

Измене и допуне 1.
1) Образац понуде под 5) Опис предмета набавке на страни 24 од 38 стоји:

„5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка електричне енергије, набавка бр. 2/16
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

у року од 45 дана од дана пријема
рачуна о испорученој роби
Основна школа „Скадарлија“

Место испоруке:

Рок испоруке

од 01.02.2016.г. до 31.01.2017.г. ,
свакодневно од 00 до 24 часа
У случају промене постојећег снабдевача ,
период испоруке почиње даном завршетка
законске процедуре промене снабдевача
(очитавања стања на бројилу) до
31.01.2017.г. свакодневно од 00:00 до 24:00
сати.

Рок важења понуде
(не краће од 90 дана)

_______ дана од дана отварања
понуда

М. П.
Датум
______________

Понуђач
________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.“

Мења се и треба да стоји:
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка електричне енергије, набавка бр. 2/16
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

у року од 45 дана од дана пријема
рачуна о испорученој роби
Основна школа „Скадарлија“

Место испоруке:

Рок испоруке

од 01.02.2016.г. до 31.01.2017.г. ,
свакодневно од 00 до 24 часа
У случају промене постојећег снабдевача ,
период испоруке почиње даном завршетка
законске процедуре промене снабдевача
(очитавања стања на бројилу) до
31.01.2017.г. свакодневно од 00:00 до 24:00
сати.

Рок важења понуде
(не краће од 90 дана)

_______ дана од дана отварања
понуда

У понуђену цену нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему
електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије и акциза за утрошену електричну енергију
које наручилац плаћа у складу са важећим позитивноправним актима.

М. П.
Датум
______________
Напомене:

Понуђач
________________________________

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

2) Модел Уговора; Члан5. Цена електричне енергије, на страни 27од 38 стоји:
„Цена за испоручену електричну енергију износи: за активну енергију по 1 kWh ВТ
__________ динара без ПДВ-а, за активну енергију по 1 kWh НТ _________ динара
без ПДВ-а, што за утврђену оријентациону потрошњу електричне енергије наведену
у конкурсној документацији износи укупно _________________ динара без ПДВ-а,
сходно табели:
Предмет набавке:
електрична енергија

1

Јединица
мере
2

Процењене
количине,
за 12
месеци
3

Цена по
једин.мере
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ - а

4

5 (3х4)

Активна енергија:
1. Виша тарифа – ВТ

kWh

104.500

_________

________

2. Нижа тарифа - НТ

kWh

25.500

_________

________

Плаћање уговорене цене из става 1. овог члана Купац ће извршити Снабдевачу на
основу стварне потрошње, утврђене месечним очитавањем бројила Купца,
средствима обезбеђеним из буџета Града Београда и сопственим средствима.
У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћења
система електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених
потрошача и ПДВ.
Трошкове из става 3. овог члана Купац се обавезује да исплати Снабдевачу у складу
са чланом 6. овог Уговора.“
Мења се и треба да стоји:
Члан5.
Цена електричне енергије
Цена за испоручену електричну енергију износи: за активну енергију по 1 kWh ВТ
__________ динара без ПДВ-а, за активну енергију по 1 kWh НТ _________ динара
без ПДВ-а, што за утврђену оријентациону потрошњу електричне енергије наведену
у конкурсној документацији износи укупно _________________ динара без ПДВ-а,
сходно табели:
Предмет набавке:
електрична енергија

1

Јединица
мере
2

Процењене
количине,
за 12
месеци
3

Цена по
једин.мере
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ - а

4

5 (3х4)

_________

________

Активна енергија:
1. Виша тарифа – ВТ

kWh

104.500

2. Нижа тарифа - НТ

kWh

25.500

_________

________

Плаћање уговорене цене из става 1. овог члана Купац ће извршити Снабдевачу на
основу стварне потрошње, утврђене месечним очитавањем бројила Купца,
средствима обезбеђеним из буџета Града Београда и сопственим средствима.
У цену из става 1. овог члана нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном
систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених
произвођача електричне енергије и акциза за утрошену електричну енергију
које наручилац плаћа у складу са важећим позитивноправним актима
Трошкове из става 3. овог члана Купац се обавезује да исплати Снабдевачу у складу
са чланом 6. овог Уговора.
3) Образац структуре цене са упутством како да се попуни, страна 33 од 38 стоји:
Предмет
набавке:
електрична
енергија
1
Активна
енергија:
1. Виша
тарифа – ВТ
2. Нижа
тарифа - НТ

Јединица
мере
2

Процењене
количине,
за 12
месеци
3

Цена по
једин.мере
без ПДВ-а

Цена по
једин.мере
са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ - а

Укупна
цена са
ПДВ - ом

4

5

6 (3х4)

7 (3х5)

kWh

104.500

_________

_________

________

________

kWh

25.500

_________

_________

________

________

Укупно без ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом (20%) :

НА ИСКАЗАНЕ ЦЕНЕ ДОДАЈУ СЕ:
- трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина)
- трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада)
- ПДВ
Цена обухвата цену електричне енергије са 100 % балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
У _____________________
за Понуђача
Дана___________________

М.П.

________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 3. уписати колико износи цена без ПДВ-ом,

у колони 4. уписати колико износи цена са ПДВ-ом,

На крају уписати укупну цену без и са ПДВ-ом.
Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.

Мења се и треба да стоји:
Предмет
набавке:
електрична
енергија
1
Активна
енергија:
1. Виша
тарифа – ВТ
2. Нижа
тарифа - НТ

Процењене
количине,
за 12
месеци
3

Јединица
мере
2

Цена по
једин.мере
без ПДВ-а

Цена по
једин.мере
са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ - а

Укупна
цена са
ПДВ - ом

4

5

6 (3х4)

7 (3х5)

kWh

104.500

_________

_________

________

________

kWh

25.500

_________

_________

________

________

Укупно без ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом (20%) :

НА ИСКАЗАНЕ ЦЕНЕ ДОДАЈУ СЕ:
- трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије,
- трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
и акциза за утрошену електричну енергију које наручилац плаћа у складу са
важећим позитивноправним актима
Цена обухвата цену електричне енергије са 100 % балансном одговорношћу у складу са
Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).
У _____________________
Дана___________________

за Понуђача
М.П.

________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 3. уписати колико износи цена без ПДВ-ом,

у колони 4. уписати колико износи цена са ПДВ-ом,

На крају уписати укупну цену без и са ПДВ-ом.
Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да
понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке
Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.

