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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење документације у вези поступка јавне набавке: Набавка 
природног гаса за период од 12 месеци, број јавне набавке: 404-1-112/19-23 
 
 

 
Дана 26.06.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

са припремањем понуде у поступку јавне набавке: Набавка природног гаса за период од 12 месеци, 
број јавне набавке: 404-1-112/19-23, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  

 
 
 Питање: 
 „Анализирајући обрасце (EXEL) табеле уочили смо одређена одступања у делу набавке по 
партији 15. 
Потребно је у табелу уврстити посебно трошкове транспорта за магистрални гасоводни систем ЈП 
СРБИЈАГАС и Југоросгаз – Транспорт доо, као и трошкове дистрибуције  на дистрибутивном систему 
(трошкови дистрибуције се односе на  све партије ). 
У измењеној табели која је објављена 20.06.2019-. године по нашим сазнањима нису правилно унети 
капацитети !  
 
Имајући у виду рокове за доставу понуде тражимо Ваш сагласност за корекцију табела у делу где смо 
уочили грешку ( капацитет ) и проширење табеле у Обрасцу 4.1. ( Понуда са структуром цене ).“ 
 

 Одговор:  

 Наручилац је Додатним појашњењем и изменом конкурсне документације бр.404-1-21/19-20 
од 28.06.2019.године, извршио измену Прилога 2 – Образац 4.1. Понуде са структуром цене и 
упутством за попуњавање  тако да је сада потребно унети само цену за тарифу природни гас док се 
остали трошкови плаћају по регулисаним ценама.  
 Наручилац је такође извршио измену Прилога 1 - Списак здравствених установа за које се 
спроводи јавна набавка са подацима о оквирној количини природног гаса тако што су избрисане 
колоне колоне „категорија МИ“, „група МИ“ и  „Капацитет (Sm³/дан/год)“.  
 Податке о месту испоруке Купац (здравствена установа) ће бити у обавези да достави 
приликом закључења уговора као је предвиђено  чл.4. ст.3 Модела уговора.  

 

                                                                                       

                                                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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