Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
Општинска управа општине Апатин
Број: 404-503/2019-IV
Датум: 21.10.2019.
Апатин
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и
14/2015, 68/2015), Наручилац, Општинска управа општине Апатин објављује:
Измене и допуне конкурсне докуменатације
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр.46/2019
ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

-

Редни
број
1.
2.
3.
4.

На страни 4. Конкурсне документације, у делу III
Врста, техничке карактеристике
(спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања
гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.,
табела је гласила:

Опис
EVRО PREMIJUM BMB 95
EVRО BMB 98 или одговарајући
EVRO DIZEL
Ауто гас ТNG

Јединица
мере
ЛИТАР
ЛИТАР
ЛИТАР
ЛИТАР

Мења се и сада гласи:
Р.Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Назив артикла
EVRO PREMIJUM BMB 95
GDRIVE DIZEL
EVRO DIZEL
AUTO GAS TNG
AD BLUE

Јед. мере
литар
литар
литар
литар
литар

На страни 17. Конкурсне документације, у делу ОБРАЗАЦ БР.1, тачка 3, што представља
податке релевантне за закључење уговора, гласила је:

-

3) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а:
(за оквирну количину из Обрасца структуре цене)
ПДВ:
Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом:
Начин плаћања
Рок испоруке добара

Место испоруке добара

Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуде):
4) Обавезујемо се да испоруку добара отпочнемо у року од
следећим ценама добара (по литри):

према моделу Уговора
по потреби Наручиоца у року 12
месеци од дана потписивања
Уговора
у продајним објектима /бензинским
станицама
Добављача

дана од дана отварања понуде
дана од дана склапања Уговора, по

- за EVRО PREMIJUM BMB 95 цена
без ПДВ-а,
са ПДВ-ом,
без ПДВ-а,
са ПДВ-ом,
- за EVRО BMB 100 цена
без ПДВ-а,
са ПДВ-ом,
- за EVRО DIZEL цена
- за Ауто гас TNG цена __________________без ПДВ-а, ___________________са ПДВ-ом.
5) Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача
је
и износи
% укупне вредности понуде
(не може бити већи од 50 %), што износи
динара ,
6) Прихватамо у свему услове које сте поставили у позиву и Конкурсној документацији а који су нам
достављени ради састављања Понуде.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:
Образац понуде се доставља у оригиналу, заведен код понуђача и потписан од стране
одговорног лица понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача потребно је Споразумом
регулисати једног понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду.

Мења се и сада гласи:
3) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а:
(за оквирну количину из Обрасца структуре цене)
ПДВ:
Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом:
према моделу Уговора

Начин плаћања
Рок испоруке добара

Место испоруке добара

Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуде):

по потреби Наручиоца у року 12
месеци од дана потписивања
Уговора
у продајним објектима /бензинским
станицама
Добављача

дана од дана отварања понуде

4) Обавезујемо се да испоруку добара отпочнемо у року од
следећим ценама добара (по литри):

дана од дана склапања Уговора, по

- за EVRO PREMIJUM BMB 95, цена ____________________ без ПДВ-а, ________________ са ПДВ-ом,
- за G DRIVE DIZEL, цена ______________ без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом
- EVRO DIZEL, цена ______________ без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом
- AUTO GAS TNT, цена ______________ без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом
- AD BLUE, цена ______________ без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом
5) Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача
и износи
(не може бити већи од 50 %), што износи

је
% укупне вредности понуде
динара ,

6) Прихватамо у свему услове које сте поставили у позиву и Конкурсној документацији а који су нам
достављени ради састављања Понуде.

Место:
Датум:

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:
Образац понуде се доставља у оригиналу, заведен код понуђача и потписан од стране
одговорног лица понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача потребно је Споразумом
регулисати једног понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду.

-На страни 21. Конкурсне документације, Образац бр.3, Образац структуре цене са упутством како да
се попуни гласио је:
Образац бр.3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.Б

НАЗИВ
АРТИКЛА

1
1.

2
EVRО
PREMIJUM
BMB 95

2.

EVRО BMB 98
или одговарајући

3.

EVRO DIZEL
Ауто гас ТNG

4.

ЈЕД
МЕРЕ

Цена по
литру без
КОЛИЧИНА ПДВ-а

3

4

литар

2.500

литар

2.500

литар

10.000

литар

2.500

5

Цена по
литру са
ПДВ-ом

Укупан
износ
без ПДВ-а

6

7

Укупан
износ
са ПДВ-ом

8

Укупно:
НАПОМЕНА: Количине добара у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује
да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у
зависности од својих конкретних потреба. Количине добара дате су као помоћ понуђачима за
квалитетно формирање понуђене цене, и лаког упоређивање понуда.
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
трошкове које понуђач има у реализацији набавке (царина, транспорт, испорука, трошкови
материјала, енергената и слично).
У случају промене цена из наведеног Обрасца структуре цене, у складу са важећим
одлукама Добављача, примењиваће се цена по ценовнику Добављача која важи на дан испоруке, и
која је у складу са важећим ценама енергената на тржишту.
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
•
•
•
•
•
•

У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а,
У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом,
У колону 7 уписати укупан износ без ПДВ-а (колона 4*колона 5),
У колону 8 уписати укупан износ са ПДВ-ом (колона 4*колона 6),
У последњем реду Укупно: у колони 7 сабрати вредности редова 1.,2. и 3 из колоне 7,
У последњем реду Укупно: у колони 8 сабрати вредности редова 1.,2. и 3 из колоне 8.

Место :________
Датум:_________

Потпис овлашћеног лица
__________________

Мења се и сада гласи:
Образац бр.3
Р.Бр.

1
1.
4.
5.
6.
7.

Назив артикла

Јед.
мере

Количина

2
EVRO PREMIJUM
BMB 95
GDRIVE DIZEL
EVRO DIZEL
AUTO GAS TNG
AD BLUE

3
литар

5000

литар
литар
литар
литар

5000
5000
1000
50

4

Цена по
литри без
ПДВ-а
5

Цена по
литри са
ПДВ-ом
6

Укупан
износ без
ПДВ-а
7

Укупан
износ са
ПДВ-ом
8

УКУПНО:

НАПОМЕНА: Количине добара у спецификацији дате су оквирно. Наручилац се не обавезује
да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ може наручити количине у
зависности од својих конкретних потреба. Количине добара дате су као помоћ понуђачима за
квалитетно формирање понуђене цене, и лаког упоређивање понуда.
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
трошкове које понуђач има у реализацији набавке (царина, транспорт, испорука, трошкови
материјала, енергената и слично).
У случају промене цена из наведеног Обрасца структуре цене, у складу са важећим
одлукама Добављача, примењиваће се цена по ценовнику Добављача која важи на дан испоруке, и
која је у складу са важећим ценама енергената на тржишту.
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:
•
•
•
•
•
•

У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а,
У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом,
У колону 7 уписати укупан износ без ПДВ-а (колона 4*колона 5),
У колону 8 уписати укупан износ са ПДВ-ом (колона 4*колона 6),
У последњем реду Укупно: у колони 7 сабрати вредности редова 1.,2. и 3 из колоне 7,
У последњем реду Укупно: у колони 8 сабрати вредности редова 1.,2. и 3 из колоне 8.

Место :________
Датум:_________

Потпис овлашћеног лица
__________________

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

