Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12)
Спортски центар „Парк Крагујевац“доо, др Драгутина Којића бб, Крагујевац, у поступку
јавне набавке добра - набавка и испорука природног гаса, ЈН бр. 1.1.1/15, врши измену
Конкурсне документације у делу:
Поглавље V
9 - тачка 9.1 и 9.2. тачка 9.1 - Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања и сада гласи:
Рок плаћања је 15 дана од датума промета.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Тачка 9.2 – Цена – мења се и сада гласи:
Цена природног гаса утврђује се у складу са методологијом за формирање цене
природног гаса на слободном тржишту, користећи формулу наведену у Прилогу 2. Уговора
на основу тарифа за:
1.1. ''енергент" изражен у дин/Sm3, и
1.2. "капацитет" изражен у дин/Sm3/дан/година
Тарифа за "енергент" се примењује на продату количину гаса утврђену мерењем на
месту испоруке у обрачунском периоду.
Тарифа за "капацитет" се примењује на максималну дневну потрошњу гаса у
претходној години. Максимална дневна потрошња гаса у претходној години где не постоји
могућност дневног очитавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне
потрошње на месту испоруке. У првој години прикључења максимална дневна потрошња
гаса утврђује се на основу података о максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из
Поруџбенице. На исти начин утврђује се максимална дневна потрошња гаса и за Купца који
у претходној години није имао потрошњу гаса.
Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских
периода.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона
10. – валута и начини на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди, и сада
гласи:
Понуђене јединичне цене треба да буду исказане у динарима без ПДВ-а. Цене са
ПДВ-ом уписати тамо где је то посебно назначено
Поглавље VI
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Брише се доња табела и образац сада гласи – у прилогу
Поглавље XI
ИСКУСТВО КАО ИСПОРУЧИОЦА – РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА – брише се
Поглавље XII
Модел уговора – у прилогу

У Крагујевцу, 16.04.2015.

