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ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца: Јавно предузеfiе "Електропривреда Србије", Београд
Адреса наручиоца: Балканска 13, Београд
Интернет страница наручиоца: www.eps.rs
Врста наручиоца: Државна јавна предузеFiа
Врста предмета: добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег ре ника набавке
За радове~: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Опис предмета Јавне набавке број ЈН/4000/1139/2018 (88/2018) је:
Набавка добара — Набавка и уградња опреме за ТС „Нова"
Назив и ознака из Општег речника набавке:
•
Опрема за далеководе — 31682400, Електроенергетски водо=и — 31321000,
Трансформатори — 31170000
Првобитна вредност уговора: 295.216.965,57 динара без ПДВ-а.
Измењена вредност уговора: не мења се.
Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне до ументације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не
може оства,рити сврха овог Уговора.
Остале информације:
Наручилац, без спровођења поступка јавне набавке, дозвољава проме е произвоfјача
добара и то за:
Постројењаi 35кV,20kV и 6кV комплет са микропроцесорском зашт том — уместо
произвођача АВВ ,да изврши испоруку добара произвођача „Siemens";
Енергетске Џрансформаторе — уместо призвоFЈача „Meкsan" — Турска, да исврши испоруку
добара произвоi7ача:
- Трансформатор 35/20kV; 8MVA, YNd5-COMEL ( Sрбија)
- Трансформатор 35/6,ЗкV; 8MVA, Yd5- COMEL (Sрбија )
- Трансформатор 35/0,4кV ; 250kVA, Угп5- M1NEL TRAFO (Sрбија)
- Трансформатор 6/0, 4кV; 50kVA, Yz5 — M1NEL TRAFO (Србија)
~
Опрема за~~ управљање — уместо произвоFјача АВВ, да изврши ис оруку добара
произвоFјача:
- Hardwaer proizvodaca „SEL 1nc" (USA)
- Software — proizvodaca „Zenon" ( Austrija)
У складу са наведеним, извршена је измена чл.1 став 2 тако да сада глас :" Продавац се
обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра, пружи пратеТiе услуге и изведе
радове из ст~ава 3 овог члана у уговореном року, у месту Калениfi-Тамнава ~3ападно Поље,

у свiему п~ема Понуди продавца број 245 од 02.11.2018. године, Обрасцу структуре цене,
кор~лговамом Обрасцу структуре цене за поједине позиције сходно измени
произвоfјача првобитно уговорене опреме, Конкурсној документац.іји за предметну
јавн,у набавку и Техничкој спецификациЈи, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 2а, Прилог
3 и Прило 4, чине саставни део овог Уговора.
Извршена је измена чл.30 став 1 тако што је вeFi уговореним Прилозима д 1 до 7, додат и
Прилог 2а који представља коригован Образац структуре цене за поједин позиције сходно
измени произвођача првобитно уговорене опреме.
Извршена је измена у члану 1. предметног уговора додавањем ста~а 4. који гласи:
„Продавац се обавезује на испоруку добара произвођача јасно дефинисаних за поједине
пози1дије из Прилога 2а, у истим количинама и по истим јединични ценама које су
дефиниса~е за позиције под редним бројевима 1.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 ~ 14.0 у Обрасцу
структуре цене, који као Прилог 2 чини саставни део уговора. У преост лим позицијама,
навеени у Обрасцу структуре цене (Прилог 2), осим за позиције под гедним бројевима
1.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 и 14.0, наведени произвођачи уговорених добара ост 'у непромењени."
Уговорне одредбе након измене гласе:
Чл.1 став 2: ,,Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговор на добра, пружи
пратеfiе услуге и изведе радове из става 3 овог члана у уговореном року, г месту КалениfiТамнава Западно Поље, у свему према Понуди продавца број 245 од 0 .11.2018. године,
Обрасцу с~руктуре цене, коригованом Обрасцу структуре цене за по~едине позиције
сходно из ени произвођача првобитно уговорене опреме, Конкурсној окументацији за
пред~метну јавну набавку и Техничкој спецификацији, који као Прилог 1, Грилог 2, Прилог
2а, Прилог 3 и Прилог 4, чине саставни део овог Уговора.
У члану 1 предметног уговора додаје се став 4 који гласи :
„Продавац се обавезује да испоручи добара произвођача јасно іефинисаних за
поједине позиције из Прилога 2а, у истим количинама и по истим јед ничним ценама
које су дефинисане за позиције под редним бројевима 1.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 и 14.0 у
Обрасцу структуре цене, који као Прилог 2 чини саставни део уговор . У преосталим
позицијама, наведеним у Обрасцу структуре цене (Прилог 2), осим а позиције под
редним бројевима 1.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 и 14.0, наведени произвођkчи уговорених
добара остају непромењени."
Чл.30 став 1 сада гласи;
„Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 Образац понуде
Прилог 2 Образац стрцктуре цене
Прилог 2а Коригован образац стуктуре цене
Прилог 3 Техничка спецификација
:
Прилог 4 Конкурсна документација (на Порталу УЈН под шифром 2079175)
Прилог 5 Споразум о заједничком наступању
Прилог 6 Прилог о безбедности и здрављу на раду
Прилог 7 Средство финансијског обезбеfјења."
за Јн/4000/113°/г018 (88/2018)
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