
SVisi

Idr
Eric

.,
,

M3meHa KowcypcHe

Aolcymewrawaje

Oman 
3opmynapa4

. Plir:fri *urI [.ifraorR
1

Bpoj crpaHa . 1/3

Bpoj 6.05.6.-E.02.01.-260751//2. -2020
Bajma BaLuTa, 06.07.2020. rogmHe

HAPYLIKFIALA

JABHO ilPEgY3EhE „ETIEKTP011PV1BPERA CPBMJE" BEOFPA,Et
OrPAH4K "Apimcico - flinAcKe xmilpoeneirrpaHe" Bajmila Baw-ra

YruiLia: Tpr gywaHa JepKomoiria 6poj 1
31250 Bajma Baurra
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- Y OTBOPEHOM FlOCTYMY

6poj JH/2100/0341/2019

Ha6aBKa 1.1 yrpagiba HOBMX rnaBmax npentqatia cHare 220 kV Ha o a
arperaTa PXE Bajima BatuTa

Bajmiia Bawm, 06.07.2020. rogmHe
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На основу члана 63 став 5, члана 54 и члана 77 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је сачинила:

Д РУГУ ИЗМЕНУ
К ОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку

број ЈН/2100/0341/2019
Набавка и уградња нових главних прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ

Бајина Башта

Друга Измена Конкурсне документације за број ЈН/2100/0341/2019 „Набавка и
уградња нових главних прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ Бајина Башта",
објављене на Порталу јавних набавки Републике Србије и Интернет страници
Наручиоца, дана 05.06.2020. године, на основу члана 77 Закона о јавним набавкама
(Сл. гласник број 68/2015) врши се у следеТiем:

• У делу 7. ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ, у Обрасцу број 2- Образац структуре цена
(страна 80/122) додају се јединице мере и захтеване количине за позиције 5., 6. и
7. и сада гласе:

Ред.
бр.

Назив и опис
захтеваног добра,

услуга, радова
(техничке

карактеристике и
захтеви за квалитотом)

Назив и опис
понуFјеног

добра, услуга,
* радова
обавезно

погледати
упутство за
попуњавање

Јед.
мере

Зах,
коли
чина

Јед.цен
а

у РСД
без

ПДВ_а

Јед.ц
ена

у РСДса
ПДВ

_
ом

Вредно
ст

у РСД
без

ПДВ-а

Вредност
у РСД са
ПДВ-ом

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5

Монтажа нових радних
прекидача 220 kV
агрегата Р1 и Р2 РХЕ ББ
у свему према
захтевима наведеним у
одељку 3.10. поглавља
3. Техничке
спецификације, услови и
захтеви.

~ 2
—

• 
g

Испитивање прекидача
из ставке 1 након
уградње и пуштање у
рад, у свему према
эахтеву и обиму датом у
одељку 3.11. поглавља
3. Техничке
спецификације, услови и
захтеви.

~а 2
—
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Израда Пројекта
изведеног објекта (ПИО)
у свему захтевима
наведеним у одељку

С̀

~

7 3.12. поглавља 3. ~ 1
Техничке
спецификације, услови и
захтеви.

Поред наведених измена Наручилац Tie у Друry Измењену Конкурс у
документацију као прилог додати Технички прилог 1 (цртежи број 101, 102, 10 и
104).

Наведене измене у Измењеној конкурсној документацији с
подвучене. 

Понуђачи приликом подношења понуда морају поступити у складу са наведеним
изменама Конкурсне документације, тј. морају понуду поднети на Друг~ој
Измењеној конкурсној документацији која је објављена на Порталу ЈН данас,
06.07.2020. године, у супротном понуда Tie бити оцењена као iІеприхватљива.
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Доставити:
• Архиви ЈН у Огранку

А за ЈН/2100/0341/2019
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