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ПРЕДМЕТ: Питања – одговори у вези ЈН бр. В-Д-229-3/2019-ДБ 

 
 
У складу са чл.63.став 3, Закона о јавним набавкама РС ( 124/12, 14/15 и 68/15) и захтева једног 
од потенцијалних понуђача за додатним информацијама и појашњењем везано за јавну 
набавку ЈН бр. В-Д-229-3/2019-ДБ, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, наручилац доставља следеће 
објашњење:  
 

 

Питање 1.  

 
Имајући у виду да иако су измењени предмети набавке у табели од бр.06-11, уместо женско - 
женски треба да стоји мушко-мушки, цене које смо навели у документацији остају 
непормењене без обзира на горе наведену измену. 
 
Такође, с обзиром да нов образац са изменом није постављен на портал набавке.цом, да ли је 
довољно да се уради Допис са предметом измене конкурнсе документације, те да се исти 
достави на адресу ЈП Србијагас, са назнаком "Измена понуде за јавну набаку добара - 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЈН бр.В-Д-229/3-2019-ДБ НЕ ОТВАРАТИ", те да се исти допис веже за 
документацију коју смо лично предали. 
 

Одговор :  

 

Довољно је да се направи  Допис са предметом измене конкурсне документације.  

У прилогу се налази и измењени Образац структуре цена са упутством како да се попуни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО 

ДА СЕ ПОПУНИ 
 

РБР НАЗИВ/ОПИС 

Јед
 м

ер
е 

ко
ли

чи
н

а 

Јединична 
цена без 

ПДВ 

Јединична 
цена са 

ПДВ 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ 

Укупна 
цена са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8(4x6) 

              1 
Плоча резна 125х22х1 
мм 

           
Ком. 

   
 160 

    

              2 
Плоча резна 230x22x3 
мм 

Ком.    80     

              3 
Кугла вентил 1/2", 
женско -женски, 
цоловни навој, за гас 

Ком.  240     

              4 
Кугла вентил 3/4", 
женско -женски, 
цоловни навој, за гас 

Ком.    80     

              5 
Кугла вентил 1", 
женско -женски, 
цоловни навој, за гас 

Ком.    40     

              6 
Дупла нипла 1/2", 
мушки-мушки, 
цоловни навој, за гас 

Ком.  160     

              7 
Дупла нипла 1", 
мушки-мушки, 
цоловни навој, за гас 

Ком.    80     

              8 
Дупла нипла 1",  
мушки-мушки, 
цоловни навој, за гас 

Ком.    40     

              9 
Дупла нипла 6/4", 
мушки-мушки, 
цоловни навој, за гас 

Ком.    40     

            10 
Дупла нипла 6/4",  
мушки-мушки, 
цоловни навој, за гас 

Ком.    40     

             11 
Дупла нипла 2". 
мушки-мушки, 
цоловни навој, за гас 

Ком.    40     

 
              12 

ОСТАЛИ ЗАВИСНИ ТРОШКОВИ 
 

 
              13 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 
 

 
   14  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 
 

 


