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Предмет: Одговор на постављено питање заинтересованог лица у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 1.1.2/2020
Дана 03.06.2020. године предшколска установа „Слава Ковић“ Богатић добила је захтев за
додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, набавка електричне
енергије број 1.1.2/2020.
На основу члана 63. Закона о јавних набавкама „( Сл гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку, на захтев заинтересованог лица, доставља одговор на
постављено питање.
Питање:
Постављено питање у вези цене. На страни 4/32 стоји „врста и техничке карактеристике,
квалитет, количина и опис добара, рок извршења стоји широка потрошња –једнотарифни
комерцијално снабдевање, док на страни 24/32 у „обрасцу структура цене са упутством како
да се попуни“ у табели тражите ВТ, уместо ЈТ ( цену за једнотарифну потрошњу ) ?
Одговор:
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл гласник РС“ број
124/2012,14/2015 и 68/2015), извршена је:
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.2/2020,
набавка електричне енергије, у делу „образац структуре цене са упутством како да се
попуни“ на страни 24, мења се тако да гласи
.
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена добара без ПДВ-а ,
2) у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ наведену у колони 4 са траженим
количинама које су наведене у колони 3 а затим уписати укупну цену предмета набавке без
ПДВ.
3) у колони 6. уписати колико износи јединична цена добара са ПДВ-ом
4) у колони 7 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом наведену у колони 6 са
траженим количинама наведеним у колони 3 а затим уписати укупну цену предмета набавке
са ПДВ-ом.
Измене конкурсне документације биће објављене на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.
Понуду треба поднети на измењеном „обрасцу структуре цене са упутством како да се
попуни“.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Нови рок за подношење понуда је 11.06.2020. године до 12 часова.

Комисија за јавне набавке

