
 

 
 

НОВИ САД 
 

 
 

Јавно предузеће за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природним гасом 

„Србијагас“ Нови Сад, Народног фронта бр. 12,  www.srbijagas.com, 

 

Измене и допуне везани за конкурсну документацију 
 

у отвореном поступку јавне набавке- бр.   В-Д-154/2020-ИГ 

за набавку добра  –погонско гориво за моторна возила- 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

Наручилац ЈП „Србијагас“ Нови Сад, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну 

набавку добара - погонско гориво за моторна возила, ЈН бр. В-Д-154/2020-ИГ на следећи начин: 

1. Мења се први ред табеле из тачке 5) Обрасца понуде - ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, на стр.16/39 конкурсне документације 

Укупна цена за све врсте тражених добара 

без ПДВ-а за процењену оквирну количину 

по ценовнику на дан отварања понуда 

 

_____________________ РСД 

 

 

 тако да сада гласи: 

Укупна цена за све врсте тражених добара 

без ПДВ-а за процењену оквирну количину 

по ценовнику на дан објављивања позива 

за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки 

 

_____________________ РСД 

 

 

2. Допуњује се Упутство за попуњавање обрасца структуре цене на стр. 17/39 конкурсне документације 

у делу напомена, тако да се као прва, додаје нова алинеја која гласи: 

„-Цена по јединици мере исказује се по ценовнику који је важио на дан објављивања позива 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки.“ 

 

3. У поглављу VIII (Упутство понуђачима како да сачине понуду) врши се допуна тачке 2. (Начин 

састављања и подношења понуде) на стр. 30/39 конкурсне документације у делу садржине понуде 

тако да се додају нове тачке које гласе: 

• „Ценовник понуђача који је важио на дан објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки 

• Меморандум понуђача на којем је исказана скала попуста за преузете количине - уколико 

одобрава додатне попусте (рабате)“ 
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4.  У поглављу VIII  (Упутство понуђачима како да сачине понуду) мења се у делу цене став 5. тачке 

7.1. (Захтеви у погледу цене, начина фактурисања и евидентирање испоруке добара) на стр. 32/39 

конкурсне документације: 

Цене у Обрасцу понуде (Образац 1) и Обрасцу структуре цене (Образац 2) исказати у динарима, по 

ценовнику понуђача који је важећи на дан отварања понуда и који понуђач доставља у склопу своје 

понуде.  

тако да сада гласи: 

„Цене у Обрасцу понуде (Образац 1) и Обрасцу структуре цене (Образац 2) исказати у динарима, по 

ценовнику понуђача који је важио на дан објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки и који понуђач доставља у склопу своје понуде.“ 

 

5. У поглављу VIII (Упутство понуђачима како да сачине понуду) врши се допуна тачке 7.1. (Захтеви 

у погледу цене, начина фактурисања и евидентирање испоруке добара) на стр. 32/39 конкурсне 

документације и то последњег става који се односи на цену: 

Уколико изабрани понуђач буде одобравао додатне попусте (рабате), потребно је да их посебно 

искаже на 

тако да сада гласи: 

„Уколико изабрани понуђач буде одобравао додатне попусте (рабате), потребно је да их посебно 

искаже на скали попуста за преузете количине, на меморандуму понуђача који доставља уз 

понуду.“ 

 

 

 

 
 

1. Заитересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне  

информације или појашњења у вези припремања понуде, сваког радног дана у времену од 8 до15.30 

часова на e-mail: ivana.grubacki@srbijagas.com Контакт особа је Ивана Грубачки.  

 
 
 
 


