НОВИ САД
Јавно предузеће за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину
природним гасом „Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта бр. 12,
www.srbijagas.com,

Измене конкурсне документације
у поступку јавне набавке бр. ЈН ЈН В-Д-130/2019-ДД
за набавку добра – лиценце за софтвер за
аутоматско инсталирање апликација на клијенте
измена се односи на станицу 16. конкурсне документације „2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ“
унешена је у табелу ставка „имплементацијa „CA CLIENT AUTOMATION“ софтвера“
количина 50
Нови изглед Обрасца структуре цене је на следећој страници

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези припремања понуде, сваког радног дана у времену од
9 до14 часова на e-mail: dautovic@srbijagas.com. Контакт особа је Дарко Даутовић.

ЈП Србијагас Нови Сад

Питања и одговори
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Кол
ичи
на

Предмет јавне набавке
1
CA Client Automation лиценце за
актуелну верзију са одржавањем
лиценци до марта 2021. године
имплементацијa „CA CLIENT
AUTOMATION“ софтвера
Одржавање постојећих CA Client
Automation лиценци до марта
2021. године

Јединична
цена без
ПДВ

Јединична
цена са
ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

Укупна цена
са ПДВ

3

4

5

6

2
50
50
250

Евентуални зависни трошкови
УКУПНО

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ПОПУНЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Понуђач треба да попуни образац структуре цене, за партију коју нуди, на следећи начин:
у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
у колони 5. уписати укупну цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке и то тако што ће се
помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.);
у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за предмет јавне набавке и то тако што
ће се помножити јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.).
У претпоследњем реду уписати евентуалне зависне трошкове (нпр. царина, јавне дажбине и сл.)
У последњем реду унети укупне вредности понуде без и са ПДВ-ом, сабирајући све податке из
колоне 5, односно колоне 6 ове табеле.
-

Напомена: рангира се понуђена цена без исказаног ПДВ-а.
Датум:

ЈП „Србијагас“ Нови Сад

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Конкурсна документација ЈН бр. В-Д-130/2019-ДД

страна 16 oд 33

