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

ИЗМЕНА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
у поступку јавне набавке која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности бр. У143/2020-TA
за набавку услуга- категоризација и карактеризација отпада

У складу са чл.63., Закона о јавним набавкама РС ( 124/12, 14/15 и 68/15) за јавну
набавку услуга бр. У-143/2020-TA- категоризација и карактеризација отпада, врши се
измена конкурсне документације.
Мења се поглавље VIII Образац структуре понуђене цене са упутством како де се
попуни. На следећој страни налази се измењен Образац.

Напомена: Заинтересовано лице може у писаном обилку тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези припремања понуде, сваког радног дана у времену од 8-14
часова на факс 021/481 1420 или на имејл nabavka@srbijagas.com

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Предмет ЈН

1
Истрошени
тонери 08 03 17
Гума са чистача
гасовода- крацера
05 07 99 или 15
02 02
УКУПНО:

Количина
2

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са
ПДВ-ом
4

Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)

Укупна
цена са
ПДВ-ом
6 (2x4)

1 ком.
1 ком.

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а 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.); На крају уписати укупну цену предмета
набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом 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.); На крају уписати
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

