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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

   По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези са 

припремањем понуда у отвореном поступку јавне набавке „ПРЕВОЗ МАЗУТА“ 1.2.24/2020, 

Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 
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Одговор 1:  

 

Укупна цена представља збир две јединичне цене по тони и та цена служи искључиво за 

рангирање понуда. Као што је наведено у напомени у Обрасцу 1 на страни 5: „Наведене количине 

су оквирне и служе за квалитетно формирање понуђене цене и рангирање понуда ради закључења 

оквирног споразума. Стварне количине ће се дефинисати у обострано потписаним појединачним 

уговорима или наруџбеницама, после потписивања оквирног споразума са једним понуђачем.“ 

Оквирни споразум ће се закључити са Понуђачем који буде доставио прихватљиву понуду са 

најнижом понуђеном укупном ценом(која служи искључиво за рангирање понуда). Оквирни 

споразум ће се закљућити на вредност од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а као што је наведено у 

моделу оквирног споразума на страни 25.  

Што се тиче обрасца структуре цене – Образац 4 и њега треба попунити на исти начин као табелу 

у Обрасцу 1. 

Испод табеле у обрасцу структуре цене је дато објашњење како га попунити и у том објашњењу се 

види да за укупну цену  треба уписати укупну цену из Обрасца 1.  

У Обрасцу 1 се наводи количина од 10.000 тона али ту количину не треба множити како би се 

добила укупна цена већ као што је горе наведено укупна цена представња збир две јединичне цене 

по тони и служи искључиво за рангирање понуда.  

  

  

 

Овај документ је саставни конкурсне документације. 

 

 Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни продужење рока за 

подношење понуда.  

 

Комисија за јавну набавку број  1.2.24/2020 


