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Измене и допуне бр 1 у вези Конкурсне документације за Eнергент за грејање, јнмв
49
Питање бр 1:
Конкурсном документацијом за јавну набавку- Енергент за грејање јнмв 49 која је
објављена на Порталу јавних набавки 26.12.2019, Наручилац предвиђа испоруку уља за
ложење средње С-мазут
Обавештавамо Наручиоца да је одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла (Сл гласник РС бр 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017испр, 50/2018, 101/2018, и 93/2019) дефинисано да се уље за ложење средње с са
садржајем сумпора 3 % може најкасније до 20.06.2020 године стављати у промет.
Имајући у виду горе наведене одредбе поменутог Правилника, односно да се тражено уље
за ложење може најкасније до 20.06.2020 године стављати у промет предлажемо
Наручиоцу да у модел уговора убаци следеће: „ Уколико за време важења уговора
престане производња уља за ложење средње с код јединог домаћег произвођача НИС ад и
исто не буде више доступно на тржишту, уместо преосталих неиспоручених количина уља
за ложење средње с испоручити нискосумпорно гориво специјално НСГ-С по цени
оформљеној према условима из понуде“
Измена бр 1:
У моделу уговора Конкурсна докуметација мења се и гласи:
„ Уколико за време важења уговора престане производња уља за ложење средње с код
јединог домаћег произвођача НИС ад и исто не буде више доступна тржишту, уместо
преосталих неиспоручених количина уља за ложење средње с испоручити нискосумпорно
гориво специјално НСГ-С по цени оформљеној према условима из понуде“
Питање бр 2:
Такође, Министарство рудартва и енергетике донело је Правилник о обрасцу пријаве за
евиденцију обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности, обрасцу месечног и
годишњег обрачуна количина енергије/енергената испоручених потрошачима или
стављених у промет на територији Републике Србије, обрасцу месечног и годишњег
обрачуна обавеза плаћања накнаде, обрасцу извештаја о уплати, као и начину достављања
ових доказа (СЛ Гласник РС бр 41/2019) Примена накнаде за унапређење енергетске
ефикасности почела је од 01.07.2019. Висина накнаде за уље за ложење утврђена је у
износу од 0,15 рсд/кг без пдв
С тим у вези потребно је извршити промену Конкурсне докуметације у обрасцу структуре
цене на страни 32
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Измена бр 2:
8 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Набавка енергента за грејање ,јавна набавка мале вредности,јнмв 49
Паритет: Фцо топлана
наручиоца

УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С (Мазут)

8.
9.

Просек просека последњих пет објављених
котација на дан објављивања Позива за
подношење понуда за 3,5 PCT на FOB Med
Italy према Platts у USD/t
Износ фиксне премија у USD/t
Понуђена цена у USD/t (1+2)
Просечни средњи курс USD за девизе према
НБС за дане када су примењене котације
Јединична цена у РСД/kg (3 x 4/1000)
Обавезна накнада за резерве нафте и нафтних
деривата РСД/kg
Накнада за унапређење енергетске
ефикасности
Цена са урачунатом накнадом (5+6+7)
Количина у kg

10.

Укупна цена (вредност) без ПДВ РСД (7x8)

11.
12.

ПДВ
Укупна цена (вредност) са ПДВ РСД (9+10)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.

Напомена:
Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене. Увозне царине и друге дажбине понуђач је дужан да
одвојено искаже у динарима, стим да су исте урачунате у јединичној цени наведеној у табели. Образац оверава и
потписује овлашћено тј. одговорно лице.
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