АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Немањина 6

ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ Београд,

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018 – 1497
Датум: 15.05.2018

Измене и допуне бр 3 у вези конкурсне документације за набавку ЈНОП 12- Лож уље
и мазут за грејање у отвореном поступку, по партијама

Измене бр 1:
У Конкурсној документацији у делу III врста и техничке карактеристике.., треба
додати:
Укупна процењена вредност набавке је 33.180.000,00дин без ПДВа
За Партију 1: Уље за ложење екстра лако евро л- лож уље процењена вредност набавке је
10.000.000,00 дин без ПДВа
За Партију 2: Уље за ложење с – Мазут процењена вредност набавке је 23.180.000,00 дин
без ПДВа
Понуђач мора понудити лож уље и мазут за целокупну процењену вредност
Уговор ће се закључити на износ процењене вредности јавне набавке
Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора о јавној набавци ће зависити од
кретања јединичне цене, уз ограничење да укупна плаћања без ПДВа не смеју прећи износ
процењенe вредности јавне набавке за цео период важења уговора
У Конкурсној документацији у делу Образац понуде треба додати:
За партију 1 -Уље за ложење екстра лако евро л- лож уље
Редни бр
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Јединица мере

набавке
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10.000.000,00

За партију 2 -Уље за ложење с – Мазут
Редни бр

Опис предмета

Јединица мере

набавке

1

2

3

4
23.180.000,00

1

5

(4/5)

*(Понуђач је у обавези да понуди лож уље/мазут за процењену вредност јавне набавке.
Количину коју уписује у назначену рубрику добија дељењем процењене вредности и уписане
јединичне цене).

У делу Уговор Конкурснa документацијa мења се и гласи:
За партију 1 -Уље за ложење екстра лако евро л- лож уље
Вредност уговора
Члан 2.
Овај уговор се закључује на износ од : 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
Припадајући ПДВ износи 2.000.000,00 динара.
Укупна вредност Уговора са ПДВ-ом износи 12.000.000,00 динара.
Уговор се сматра извршеним када збир свих фактура за лож уље испоручен по овом
уговору,без ПДВ-а, достигне вредност на коју је закључен.

За партију 2 -Уље за ложење с – Мазут
Вредност уговора
Члан 2.
Овај уговор се закључује на износ од : 23.180.000,00 динара, без ПДВ-а.
Припадајући ПДВ износи 4.636.000,00 динара.
Укупна вредност Уговора са ПДВ-ом износи 27.816.000,00 динара.
Уговор се сматра извршеним када збир свих фактура за мазут испоручен по овом уговору без
ПДВ-а, достигне вредност на коју је закључен.

Измене бр 2:
У делу Писмо о намерама Конкурсна документација мења се и гласи:
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XV Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив банке) овим
потврђује спремност да ће у случају потребе издату безусловну, неопозиву, наплативу на први
позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро
извршење посла, по налогу нашег клијента _______________________________ (уписати назив
понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „ Србија Карго“ ад, а везано за јавну
набавку: Лож уље и мазут за грејање, по партијама, ЈНОП 12, за партију____________са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости у
износу
од
10%
од
вредности
Уговора
без
ПДВ-а,
а
максимално
до__________________________________динара (словима: _____________________________)

У___________________

За банку
____________________

дана ________________

М. П.

(Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро извршење посла у моменту
закључења уговора доставља се за сваку партију посебно)
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