ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Понуда структуре цена за јавну набавку добара, лож уље ниско сумпорно гориво НСГ, 25000 килограма, са
услугом превоза,франко истоварно место наручиоца
Јавна набавка у отвореном поступку број 1/2022
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Јединична цена без ПДВ-а
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лож уље ниско сумпорно
гориво НСГ
килограм

4

5

Укупна цена без
ПДВ-а

6(4*5)

25000

Укупни трошкови транспорта без ПДВ-а /Услуга превоза франко истоварно место
врши се цистерном која има капацитет за превоз лож уља од 25000 килограма.
Место испоруке – Складишни простор наручиоца са претакањем на адресу Трг
Стевана Мокрањца број 1., Неготин. Динамика преузимања горива је по позиву
наручиоца, укупна уговорена количина/.

Укупно без ПДВ-а (збир редног броја 1 и 2)
ПДВ (збир редног броја 1 и 2)
Укупно са ПДВ-ом (збир редног броја 1 и 2)

Напомена:
- У горњу табелу уписати цене које су важеће на дан подношења понуда.
- Цена се може мењати по истеку рока важења понуде у случају промене тржишних услова, из објективних и
доказивих разлога / промене цена зависи од кретања цена сирове нафте на светској берзи, усклађивања са
кретањем цена лож уљана тржишту Републике Србије и од посебних прописа- одлука добављача или надлежних
државних органа и институција које регулишу цене добара која су предмет ове јавне набавке/.
- Понуђач је у обавези поднесе писмени захтев наручиоцу за корекцију цена и да одговарајућим доказима
(званичним ценовницима, фактурама, уговорима и другом документацијом из времена јавног отварања понуде и
времена подношења захтева за корекцију цене) документује да је до поскупљења цене дошло услед увећаних
цена предмета јавне набавке.
- Наручилац има право да изврши проверу актуелних цена предмета јавне набавке, те да одбије захтев извођача
уколико није тржишно оправдан.
-Трошкове транспорта, путарине и испоруке и остале манипулативне трошкове треба урачунати у понуђене цене
у горњој табели, као и евентуалне рабате и остале попусте.
- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,

