Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 1716-09-613/2018
Датум: 25.10.2018.

- Измена и допуна конкурсне документације У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), Предшколска установа „Наша радост“ врши измену конкурсне документације за јавну
набавку, Д-1.1.2/2018 - природни гас.
- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин:

Крајњи рок за достављање понуда
Јавно отварање понуда

30.10.2018. године до 10:00 часова
30.10.2018. године у 10:30 часова

Врши се измена на страни бр. 15 у оквиру поглавља VI - Образац понуде тако што се у се у
оквиру табеле под тачком 5 Општи подаци понуде мења следеће:
- подтачка 5.1 у рубрици где је предвиђено место за количину уноси се 438.000;
- подтачка 5.2 уместо досадашњег назива Капацитет испоруке уноси се Количина енергента.
Врши се измена на страни бр. 33 тако што се у се мења седећи текст:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 30.10.2018. године до
10:00 часова.
У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Д-1.1.2/2018- природни гас биће
објављена на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку

'
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5.ОПШТИ ПОДАЦИ ПОНУДЕ

5.1
Угово о
купопродаји
природног
гаса

5.2 Количина
енергента

5.3 Рок и
начин
плаћања

5.4 Рок
важења
понуде

Назив
добра

Јединица
мере

Јед. цена
без ПДВа

Кол.

Јед. цена
са ПДВом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Енергент
природни
м3
438.000
гас
Цена гаса је укупна цена природног гаса са свим трошковима приступа систему за
транспорт и дистрибуцију гаса.
Планирана оквирна потрошња /количина/ природног гаса за период важења оквирног
споразума износи 438.000m3.
у року од _______________________ дана, од дана пријема исправног рачуна.
(понуђач уписује један од понуђених рокова у зависности да ли припада јавном или
приватном сектору).
У складу са чл. 4.ст.1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015) у року од 45
(четрдесетпет) дана уколико уговор из оквирног споразума буде закључен између
јавног сектора и привредног субјекта, у ком је јавни сектор дужник односно у року од
60 (шездесет) дана уколико уговор из оквирног споразума буде закључен између
субјеката јавног сектора, од дана пријема исправног рачуна у пријемној служби ПУ
„Наша радост“, ул. Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица под условима утврђеним
оквирним споразумом.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.
______________________ (не може бити краћи од 30 (тридесет) дана).

5.5 Период
испоруке
5.6 Место
испоруке
5.7 Напомена

Две године од дана потписивања оквирног споразума од 00:00h до 24:00h, а најдуже
до урошка средстава из уговора закљученог на основу оквирног споразума.
Мерна места Предшколске установе „Наша радост“, прикључене на дистрибутивни
систем, у категорији K1равномерне потрошње, неравномернепотрошњеи
малепотрошње - остали, укључујући и сва нова мерна места током периода
снабдевања.
Количина природног гаса одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на
месту примопредаје током периода снабдевања.
Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје Наручиоцу.

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________
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