
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 И  68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне 

набавке добра - Електрична енергија за потребе Института за кукуруз „Земун 

Поље“, редни број набавке 13/16, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације због усаглашености 

Обрасца понуде са изменама у поглављу V - Упутство понуђачима како да 

сачине понуду, у делу - Врста критеријума за доделу уговора и у складу са 

тим, у прилогу се налазе нове измењене стране 11/54 и 16/54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 3 

Датум: 28.12.2016. године 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 13/16”. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво  писменим путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом. 

 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача. 

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,  

Критеријум за доделу уговора је „најниже понуђена цена“. 

 

 

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 

СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико након оцене понуда применом наведеног критеријума, две или више понуда буду 

имале једнаку цену, биће изабрана понуда понуђача koји има више спроведених трансакција за 

категорију потрошача купца из предмета ове набавке (средњи и ниски напон и широка 

потрошња). Уколико понуђачи нуде једнаку цену , имају једнак број спроведених трансакција, 

биће изабрана понуда понуђача који нуди дужи рок плаћања. 

 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да трпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама овог Закона.  
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  добара, ЈН број 13/16 -  Електрична енергија за 

потребе Института за кукуруз „Земун Поље“. 

 
 

5.1 Јединична 

цена електричне 

енергије са 

балансирањем 

(без урачунатог 

приступа мрежи, 

такси, царине, 

акцизе и ПДВ-а) 

  

 

ВT_______дин/MWh              

 

 

НT_______дин/MWh              

 

 

ЈT_______дин/MWh              

 

                                      

 

цена приступа СН мрежи: Приложити 

ценовник/ према Ценовнику за приступ СН 

мрежи прописан од надлежног органа 

важећи на дан отварања понуде 

цена приступа НН мрежи: Приложити 

ценовник / према Ценовнику за приступ НН 

мрежи прописан од надлежног органа 

важећи на дан отварања понуде 

 

5.2  Укупна   

вредност без ПДВ-

а 

_______________________________ динара 

 

5.2.1  Укупна   

вредност са ПДВ-

ом 

_______________________________динара 

 

5.3 Капацитет 

испоруке 

 

Према списку месечних и годишњих података за набавку 

ел.енергије у 2016. год. _____________ MWh 

5.4 Рок и начин 

плаћања 

 

Рок плаћања _______дана (за Наручиоца је прихватљив рок од 

најмање 15 дана) од дана пријема исправног рачуна на архиви 

Института, под условима утврђеним моделом уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

5.5 Рок важења 

понуде 

 30  (тридесет) дана од дана отварања понуда 

 

5.6 Врста продаје 

 

Стална и гарантована 

 

5.7 Период 

испоруке 

Период испоруке: 01.02.2017.- 01.02.2018.г.  00:00h-24:00h. 

5.8 Место 

  испоруке 

 

Сва мерна места Инстиута, наведена у спецификацији, за објекте 

прикључене на дистрибутивне системе ЕПС Дистрибуције, у 

категорији потрошње на средњем напону, на ниском напону и 

широкој потрошњи, укључујући и сва нова мерна места током 

периода снабдевања 
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