Наручилац: Општинска управа Бајина Башта
Душана Вишића бр. 28
404-34-8/2017
19.05.2017. год.

Адреса:
Број:
Датум:

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку бр. У ОП 02/17 образована од
стране наручиоца Општинске управе општине Бајина Башта, врши:
Измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку бр. У ОП 02/17 - УСЛУГЕ
СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
1. У VII Моделу уговора, на страни 25/32 Конкурсне документације, у члану 2. став 1.
врши се допуна код периода испоруке и гласи:
- Период испоруке: Уговор се закључује на период од годину дана, који
почиње да тече од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00, а у случају
промене снабдевача испорука почиње даном завршетка законске
процедуре промене снабдевача, и траје годину дана,
2. У VII Моделу уговора, на страни 25/32 Конкурсне документације, у члану 5. брише се
став 1.
3. У VII Моделу уговора на страни 26/32 Конкурсне документације брише се члан 8.
4. У VII Моделу уговора на страни 27/32 Конкурсне документације, у члану 11. став 2.
врши се измена којом се на два места у наведеном ставу брише 2017. и додаје 2018., на
истим местима.
5. На страни 3/32 Конкурсне документације додаје се тачка 7. и гласи:
Пријем поднесака и мејлова се остварује радним данима, тј. од понедељка до петка, у
времену од 07:00 часова до 15:00 часова. Поднесак који је послат мејлом након 15:00
часова, нерадним данима (субота и недеља) и данима који су Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани, сматраће се да је
примљен од стране наручиоца првог следећег радног дана у 07:00 часова.
Ова Измена и допуна је саставни део Модела уговора из Конкурсне документације
број 404-34-5/2017 од 21.04.2017. године, и иста ће бити објављена на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Дана 19.05.2017. године
У Бајиној Башти
С поштовањем,
Комисија за ЈН бр. У ОП 02/17
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