Предшколска установа
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА
Инђија, Душана Јерковића 17а
Број: 404-82-7/2018-05
Дана: 16. марта 2018. године
022/560-614

На основу члана 65. став 5. Закона о јавним набавкама, а све у складу са са чланом 20.
истог закона („ Сл. гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015), Предшколска установа „Бошко
Буха“ Инђија, ул. Душана Јерковића 17а ( у даљем тексту: Наручилац) дана 16. марта 2018.
године, упућује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 2/2018
за јавну набавку добара – електричне енергије

1. Наручилац врши измену конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1. Закона
о јавним набавкама („ Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), на следећи
начин:

У конкурсној документацији, на страни 21, под ставком 17 се брише текст:
„Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом
критеријума „најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и
искључиво на основу тога колики је збирни износ јединичних цена понуђен, односно
понуда у којој је збир јединичних цена kWh електричне енергије ВТ + електричне
енергије НТ + електричне енергије јединствене тарифе, без ПДВ-а. „
Сада овако изгледа ставка 17 на страни 21:
„17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.“

У свему осталом документација остаје непромењена.
2. Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним
набавкама („ Сл. гласник РС“, број 124/2012 и 14/2015).
Рок за подношење понуда је 26. март 2018. године до 10,00 часова.
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 26.
марта 2018. године у 10,30 часова, на адреси Наручиоца: Предшколска установа
„Бошко Буха“ Инђија, ул. Душана Јерковића 17а.
3. Контакт особа: Новица Гргуревић, у периоду од 07:00 – 14:00 часова, радним даном од
понедељка до петка, путем мејла: grgurevicnovica@yahoo.com или факсом на број:
022/560-614.
4. Ове измена чини саставни део конкурсне документације.

