ПШ“ ЈПВАН ДУЧИЋ ПЕТРПВАРАДИН
Прерадпвићева 6
01-1356
24.09.2020.
У складу са шланпм 63 Закпна п јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр.124/12,14/15 и
68/15)Кпмисија за јавну набавку мале вреднпсти- снабдеваое прирпдним гаспм ЈНМВ 7/2020, пп
ппзиву за ппднпщеое ппнуда пбјављенпм на ппрталу јавних Набавки дана 17.09.2020.г. у рпку
предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда врщи
ИЗМЕНУ И ДППУНУ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ДПБАРА-СНАБДЕВАОЕ ПРИРПДНИМ ГАСПМ ЈНМВ 7/2020
 На страни 26 , у делу (7)мпдел угпвпра o снабдеваоу прирпдним гаспм , у пдељку V II
цене меоа се шлан 15 мпдела угпвпра и сада гласи:
Члан 15.
Цена прирпднпг гаса утврђује се у складу са метпдплпгијпм за фпрмираое цене прирпднпг гаса на
слпбпднпм тржищту, кпристећи усвпјену фпрмулу а на пснпву тарифа за:
1.1. ''енергент" изражен у дин/Sm3, и
1.2. "капацитет" изражен у дин/Sm3/дан/гпдина
Тарифа за "енергент" се примеоује на прпдату кплишину гаса утврђену мереоем на месту исппруке у
пбрашунскпм перипду.
Тарифа за "капацитет" се примеоује на максималну дневну пптрпщоу гаса на месту исппруке у
претхпднпј календарскпј гпдини, у зависнпсти пд равнпмернпсти пптрпщое и категприје Максимална
дневна пптрпщоа гаса у претхпднпј гпдини где не ппстпји мпгућнпст дневнпг пшитаваоа, израшунава се на
пснпву максималне измерене месешне пптрпщое на месту исппруке.
У првпј гпдини прикљушеоа максимална дневна пптрпщоа гаса утврђује се на пснпву ппдатака п
максималнпј дневнпј пптрпщои гаса за ту гпдину из Ппручбенице. На исти нашин утврђује се максимална
дневна пптрпщоа гаса и за Купца кпји у претхпднпј гпдини није имап пптрпщоу гаса. Гпдищоа
равнпмернпст пптрпщое прирпднпг гаса се утврђује на пснпву ппдатака п пптрпщои прирпднпг гаса на
месту исппруке и представља кплишник збира пстварене пптрпщое прирпднпг гаса у јануару, фебруарау и
децембру предхпдне календарске гпдине и укупне пптрпщое прирпднпг гаса пстварене у тпј гпдини на тпм
месту исппруке (у даљем тексту: кпеифициент равнпмернпсти Кр).
Ппдаци п гпдищопј равнпмернпсти пптрпщое за нпвп местп исппруке, кап и за местп исппруке кпје
тпкпм предхпдне календарске гпдине није пстварилп пптрпщоу прирпднпг гаса, утврђује се према
угпвпреним кплишинама прирпднпг гаса за местп исппруке.
Ппдаци п гпдищопј равнпмернпсти пптрпщое за ппстпјеће местп исппруке кпје је активиранп у
тпку предхпдне календарске гпдине и кпје није ималп пптрпщоу прирпднпг гаса у тпку 12 узастппних
месеци, утврђује се према угпвпреним кплишинама прирпднпг гаса за местп исппруке.
Максимална дневна пптрпщоа за нпвп местп исппруке, кап и за местп исппруке кпје тпкпм
предхпдне календарске гпдине није ималп пптрпщљу прирпднпг гаса, утврђује се према угпвпренпј
максималнпј дневнпј пптрпщои прирпднпг гаса.
Максимална дневна ппртпщоа за ппстпјеће местп исппруке кпје је активиранп у тпку предхпдне
календарске гпдине и кпје није ималп пптрпщоу прирпднпг гаса у тпку 12 узастппних месеци, утврђује се
према максималнпј дневнпј пптрпщои прирпднпг гаса.
Изнпси кпји су утврђени на гпдищоем нивпу, расппређују се према брпју пбрашунских перипда.

 На страни 8 , у делу 3 Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду , ташка 6 ппднпщеое
ппнуда,ппсле решенице “Рпк за дпстављаое ппнуда: „ уместп текста:“ Рпк за дпстављаое
ппнуда је 28.09.2020гпдине . дп 09,00 шаспва.Благпвременим ће се сматрати све ппнуде
кпје стигну на адресу нарушипца најкасније дп 28.09.2020.г дп 09,00 шаспва.“ меоа се
текст и гласи:“ Рпк за дпстављаое
ппнуда је 06.10.2020гпдине дп 09,00
шаспва.Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу нарушипца
најкасније дп 06.10.2020.г дп 09,00 шаспва“
 На страни 9 у делу 3 Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду ,ташка 7 време и местп
птвараоа ппнуда кап и нашин ппднпщеоа пунпмпћја уместп текста:“ Јавнп птвараое
ппнуда пбавиће се 28.09.2020.гпдине у 09,30 шаспва, у прпстпријама ПШ“ Јпван Душић“
Прерадпвићева 6 Петрпварадин“ , меоа се текст и гласи: „Јавнп птвараое ппнуда
пбавиће се 06.10.2020.гпдине у 09,30 шаспва, у прпстпријама ПШ“ Јпван Душић“
Прерадпвићева 6 Петрпварадин.“
Кпмисија за јавне набавке ЈНМВ 7/2020

