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e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs
Број: 24/2019 - 3665
Датум: 07.11. 2019. год.
ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 У ВЕЗИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 59/19
На страни 15/42 у делу који гласи:
Изражена цена у понуди мора бити утврђена на следећи начин:
(Просек просека последњих пет објављених котација на дан објављивања позива за
подношење понуда за ULSD 10ppm на FOB Med Italy паритету према Platts + фиксна премија
у USD/t) x просек средњег курса USD за девизе према НБС за дане када су примењене
котације x 0,845 / 1000 + износ накнаде за формирање обавезних резерви нафте и нафтних
деривата + трошкови маркирања + трошкови мониторинга + износ акцизе према важећем
Закону о акцизама Републике Србије у РСД/lit.
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Након закључења уговора и истека рока важења понуде, цене ће се утврђивати на
следећи начин:
(Просек просека последњих пет објављених котација на дан испоруке за ULSD 10ppm на FOB
Med Italy паритету према Platts + фиксна премија у USD/t ) х просек средњег курса USD за
девизе према НБС за дане када су примењене котације х 0,845 / 1000 + износ накнаде за
формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата + трошкови маркирања + трошкови
мониторинга + износ акцизе према важећем Закону о акцизама Републике Србије у РСД/lit.
На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ.
У случају промене цене Понуђач се обавезује да обавести Наручиоца
мења се и дат је у прилогу:

1

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цене у понуди изразити у динарима.
Цене у Обрасцу понуде, дате на бази оквирних количина, исказати у нето износу са свим
трошковима (акцизе, царине, увозне дажбине, транспорт и остали зависни трошкови), без
пореза на додату вредност, док цене у Обрасцу структуре цене исказати без ПДВ-a, укупно
без ПДВ, укупно са ПДВ-om, на претходно дефинисаном паритету.
Цене морају бити јасно и читко уписане.
Продавац ће робу фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном
испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца . Понуђач је дужан да писмено
обавести наручиоца о свакој промени цене и достави наручиоцу измењени ценовник.
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности
понуде, меродавна је јединична цена.
Изражена цена у понуди мора бити утврђена на следећи начин:
(Просек просека последњих пет објављених котација на дан објављивања позива за
подношење понуда за GO 1% на FOB Med Italy паритету према Platts + фиксна премија у
USD/t) x просек средњег курса USD за девизе према НБС за дане када су примењене котације
x 0,870 / 1000 + износ накнаде за формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата +
накнада за унапређење енергетске ефикасности + износ акцизе према важећем Закону о
акцизама Републике Србије у РСД/lit.
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Након закључења уговора и истека рока важења понуде, цене ће се утврђивати на
следећи начин:
(Просек просека последњих пет објављених котација на дан испоруке за GO 1% на FOB Med
Italy паритету према Platts + фиксна премија у USD/t) x просек средњег курса USD за девизе
према НБС за дане када су примењене котације x 0,870 / 1000 + износ накнаде за формирање
обавезних резерви нафте и нафтних деривата + накнада за унапређење енергетске
ефикасности + износ акцизе према важећем Закону о акцизама Републике Србије у РСД/lit.
На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ.
У случају промене цене Понуђач се обавезује да обавести Наручиоца.
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На страни 26/42 у делу који гласи:
Образац структуре цене
Паритет: Фцо топлана
наручиоца

Гасно уље екстра лако евро ЕЛ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Просек просека последњих пет објављених
котација на дан објављивања Позива за
подношење понуда за ULSD 10 ppm према
Platts FOB Med на 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 РСД/t (3 x 4)
Јединична цена у РСД/ lit (5 х 0,845÷1000)
Износ накнаде за формирање обавезних
резерви нафте и нафтних деривата РСД/lit
Износ накнаде за трошкове маркирања РСД/lit
Износ накнаде за трошкове мониторинга
РСД/lit
Износ трошкова превоза РСД/lit
Износ акцизе РСД/lit
Јединична цена са урачунатим накнадама
трошковима превоза и акцизом у РСД без
ПДВ-а / lit (6+7+8+9+10+11)
Оквирна количина у lit.
Укупна цена (вредност) без ПДВ-а РСД
(12х13)
ПДВ 20%
Укупна цена (вредност) са ПДВ- ом РСД
(14+15)

У

30.000

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена:
Уколико понуђач не попуни све параметре, његова понуда ће се сматрати понудом са битним
недостацима и биће одбијена као неприхватљива.
мења се и дат је у прилогу:

Образац 2
Образац структуре цене
Паритет: Фцо топлана
наручиоца

Гасно уље екстра лако евро ЕЛ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Просек просека последњих пет објављених
котација на дан објављивања Позива за
подношење понуда за GO 1% према Platts
FOB Med на 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 РСД/t (3 x 4)
Јединична цена у РСД/ lit (5 х 0,870÷1000)
Износ накнаде за формирање обавезних
резерви нафте и нафтних деривата РСД/lit
Износ накнаде за енергетску ефикасност
0,15РСД/lit
Износ трошкова превоза РСД/lit
Износ акцизе РСД/lit
Јединична цена са урачунатим накнадама
трошковима превоза и акцизом у РСД без
ПДВ-а / lit (6+7+8+9+10)
Оквирна количина у lit.
Укупна цена (вредност) без ПДВ-а РСД
(12х13)
ПДВ 20%
Укупна цена (вредност) са ПДВ- ом РСД
(14+15)

У

30.000

ПОТПИС
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена:
Уколико понуђач не попуни све параметре, његова понуда ће се сматрати понудом са битним
недостацима и биће одбијена као неприхватљива.
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На страни 37/42 у делу који гласи:
Цена
Члан 2.
Јединична цена, оквирна количина и врсте горива прецизирани су прихваћеном понудом
Продавца.
Ред.
Јед.
Оквирна
Јединична цена у динарима
Врста течног горива
Бр.
мере
количина
без ПДВ
Гасно уље екстра
1. лако евро ЕЛ – (лож
л
30.000
уље)
Цена је на паритету FCO топлана “Инфраструктура железнице Србије“ а.д..
Цена деривата који су предмет овог уговора утврђује се на дан израде цене, у динарима, по
јединици мере, у складу са елементима из обрасца структуре цене, који је саставни део овог
уговора, на бази следеће формуле:
Гасно уље екстра лако ел (лож уље)
(Просек просека последњих пет објављених котација на дан објављивања позива за 1 РСТ
на FOB Med Italy према Platts + __________ (напомена:уписати висину фиксне премије)у
USD/t) x просек просека средњег курса USD за девизе НБС за дане када су примењене
котације / 1000 + накнада за формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата. На
овако утврђену цену обрачунава се ПДВ.
Продавац је одговоран за тачност обрачуна цена и тачност параметара за одређивање цена.
Продавац је дужан да обрачун цена који је извршен у свему по одредбама овог члана уговора
доставља као прилог фактурама за извршену испоруку по појединачној наруџбини. Цена
утврђена на овај начин, не може бити већа од цене из званичног велепродајног ценовника
Продавца који је важећи на дан испоруке добара.
мења се и дат је у прилогу:

Акционарског
друштва
за
управљање
јавном
железничком
инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, 11000 Београд, МБ: 21127094,
ПИБ: 109108420 које по заступа в.д.генерални директор др. Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту:
Купац )
и
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________(у даљем тексту Продавац) закључују
УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ – (лож уље)
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ – (лож
уља) према понуди Продавца заведеној у архиви Купца под бројем _______ од ________2019.
године. (Попуњава Купац) и техничкој спецификацији које чине саставни део овог уговора.
Овим уговором утврђују се међусобни односи, права и обавезе Купца и Продавца насталих по
основу купопродаје добара која су предмет овог уговора.
Цена
Члан 2.
Јединична цена, оквирна количина и врсте горива прецизирани су прихваћеном понудом
Продавца.
Ред.
Јед.
Оквирна
Јединична цена у динарима
Врста течног горива
Бр.
мере
количина
без ПДВ
Гасно уље екстра
1. лако евро ЕЛ – (лож
л
30.000
уље)
Цена је на паритету FCO топлана “Инфраструктура железнице Србије“ а.д..
Цена деривата који су предмет овог уговора утврђује се на дан израде цене, у динарима, по
јединици мере, у складу са елементима из обрасца структуре цене, који је саставни део овог
уговора, на бази следеће формуле:
Гасно уље екстра лако ел (лож уље)
(Просек просека последњих пет објављених котација на дан испоруке за GO 1% на FOB Med
Italy паритету према Platts + __________ (напомена:уписати висину фиксне премије у USD/t) x
просек средњег курса USD за девизе према НБС за дане када су примењене котације x 0,870 /
1000 + износ накнаде за формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата + накнада за
унапређење енергетске ефикасности + износ акцизе према важећем Закону о акцизама
Републике Србије у РСД/lit. На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ.
Продавац је одговоран за тачност обрачуна цена и тачност параметара за одређивање цена.
Продавац је дужан да обрачун цена који је извршен у свему по одредбама овог члана уговора
доставља као прилог фактурама за извршену испоруку по појединачној наруџбини. Цена
утврђена на овај начин, не може бити већа од цене из званичног велепродајног ценовника
Продавца који је важећи на дан испоруке добара.
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