Општина Бајина Башта
Општинска управа
Комисија за јавну набавку у
отвореном поступку бр. Д ОП 04/19
Број: 404-35-7/2019
Датум: 15.05.2019. године
На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“,бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну
набавку број Д ОП 04/19, сачињава:
Обавештење о
ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.
за јавну набавку добара – Набавка електричне енергије, број јавне набавке
Д ОП 04/19, према следећем:
Број 1
У делу VI Конкурсне документације, на страни 23 од 33, који се односи на
„ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“, текста:
Рок плаћања:
(минимум до 20-ог у текућем месецу за
претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна)
за испоручене количине електричне енергије)

Рок важења понуде:

до ___________ у месецу за претходни месец.

___________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

,мења се и гласи:
Рок плаћања:
(минимум до 20-ог у текућем месецу за
претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна)
за испоручене количине електричне енергије)

Рок важења понуде:

___________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Број 2
У делу VII Конкурсне документације, на страни 26 од 33, који се односи на
„MОДЕЛ УГОВОРА – Члан 6“, текста:
Наручилац се обавезују да плати месечни рачун након извршене испоруке
електричне енергије, до _____ у месецу, за претходни месец.
Рачун за потрошњу електричне енергије у претходном месецу испоставња
се најкасније до 10-тог у текућем месецу.
,мења се и гласи:
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Наручилац се обавезују да плати месечни рачун након извршене испоруке
електричне енергије у року од ____ дана од дана пријема рачуна.
Рачун за потрошњу електричне енергије у претходном месецу испоставља се
најкасније до 20-тог у текућем месецу.
Након објављивања овог Обавештења о измени Конкурсне документације на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца следи објављивање
Измењене Конкурсне документације.

У Бајиној Башти,
дана 15.05.2019. год.
С поштовањем,
Комисја за јавну набавку
број Д ОП 04/19
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