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Београд
Измена и допуна конкурсне документације
Јавна набавка добара - сирове нафте и деривата нафте Гасно уље Евро дизел (SRPS EN 590)
Отворени поступак
Јавна набавка бр.01/2019
1) На страни 20/35 Конкурсне документације у Поглављу VI ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА
ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА, табела за партију 1-сирова нафта, мења се и гласи:

Партија број 1 – сирова нафта
Цена
1.

јединична цена у РСД/килограм без ПДВ-а на паритету складиште:
Терминал Нови Сад у Новом Саду, ул. Пут Шајкашког одреда бр.8
- резервоари ЈП Транснафта Нови Сад

2. Понуђена количина –килограма (3:1)
3. Укупна вредност у РСД (1x2)

833.333.333,33

2) На страни 24/35 Конкурсне документације у тачки 5) Опис предмета набавке, образац за
опис предмета набавке за партију 1: Сирова нафта, мења се и гласи:

Јединична
цена
(дин/килограм)

без

Јединична
цена
(дин/килограм)

са

ПДВ-а
_________________________ дин/кг
ПДВ-ом
_________________________ дин/кг

Понуђена количина (за вредност од
833.333.333,33 дин. без ПДВ-а
односно 1.000.000.000,00 дин. са _________________________ килограма
ПДВ-ом)
Укупна цена без ПДВ-а
__________________________ динара
Укупна цена са ПДВ-ом

__________________________ динара
Аванс 100% по достављању банкарске
гаранције за обезбеђење авансног
плаћања у року до 45 дана

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (не краћи од 60
дана од дана отварања понуда)

___ дана од дана отварања понуда

Рок испоруке
(до 30 дана од дана ступања уговора на
снагу)

___ дана од дана ступања уговора на
снагу

Место и начин испоруке

Терминал Нови Сад у Новом Саду, ул.
Пут Шајкашког одреда бр.8 - резервоари
ЈП Транснафта Нови Сад

3) На страни 26/35 Конкурсне документације у Поглављу VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, образац за партију 1, са Упутством
за попуњавање обрасца структуре цене, мења се и гласи:

Партија 1
Предмет
ЈН

Количина
(килограм)

1
Сирова
нафта типа
REBCO
УКУПНО:

2

Јединична
цена без
ПДВ-а
(дин/килог
рам)
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
(дин/килог
рам)
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
(динара)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
(динара)

5 (2x3)

6 (2x4)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а у динарима по
килограму, за предмет јавне набавке за који даје понуду;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом у динарима по
килограму, за тражени предмет јавне набавке за који даје понуду;
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке за
који даје понуду и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3.) са количинама (које су наведене у колони 2.); На крају
уписати укупну цену предмета набавке за који даје понуду без ПДВ-а.
у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет
јавне набавке за који даје понуду и то тако што ће помножити јединичну цену са
ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са количинама (које су наведене у колони 2.); На
крају уписати укупну цену предмета набавке Партије за коју даје понуду са ПДВом.
Остале одредбе конкурсне документације остају непромењене.

