Студентски центар Ниш
Александра Медведева бр. 2
18000 Ниш
Деловодни број: 2-355/3
15.12.2017. године
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну
набавку обавештава сва заинтересова лица да наручилац врши измену
конкурсне документације за јавну набавку добара бр. Д-9-17 – набавка горива за
путничка и доставна возила

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1
Наручилац
након постављених питања, а у складу са одговору датом
потенцијалном понуђачу врши измену конкурсне документације и то на следећи
начин:
У поглављу III конкурсне документације стоји:

III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста и опис добара:
Гориво за моторна возила за службене аутомобиле :
1. БМБ 100 (Бензин са 100 октана) - 1.000 лит
2. БМБ 95 (Бензин са 95 октана) - 5.000 лит.
3. Евродизел – 5.500 лит.
2. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета:
Наручилац има право рекламације на квалитет и количину испоручених добара, и у
том случају је дужан да уложи приговор на количину и без одлагања, одмах
приликом преузимања / пријема добара, а у случају приговора на квалитет у року од
24 часа од сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину добара Наручилац одмах обавештава Понуђача,
који је дужан да упути Комисији за решавање рекламације, који ће на лицу места
утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник који ће потписати
представник понуђача и представник наручиоца, коме је извршена испорука.

Добра морају одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у
Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Службени гласник РС“ број123/12, 63/13 и 75/13).
3. Рок извршења уговорне обавезе: годину дана од дана закључења уговора,
до висине вредности уговора.
4. Место испоруке добара: Место испоруке добара је продајни објекат –
бензинска пумпа понуђача.
5. Додатне услуге: издавање картице
Евиденција купопродаје добара која су предмет ове јавне набавке врши се на
основу корпоративних кредитних картица које издаје понуђач. Картице се
издају наручиоцу након поптисивања уговора, а наручилац се обавезује да
понуђачу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних возила
са регистарским бројевима, називом корисника и врстом нафтних деривата.
Понуђач утврђује дневни или месечни лимит по свакој картици на основу
достављених података од стране наручиоца.
Приликом примопредаје картица саставља се записник који потписују
овлашћени представници наручиоца и понуђача.
Наручилац се обавезује да картице чува са дужном пажњом да не би дошло
до злоупотребе или губитка. Наручилац се обавезује да у случају губитка,
крађе или оштећења картице о томе одмах обавести понуђача у писаној
форми.
Понуђач се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или
уништењу картице исту прогласи неважећом.
По истеку рока важења уговора или у случају раскида уговора наручилац је
дужан да картице врати понуђачу.

У поглављу VI и VII конкурсне документације стоји:

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара, бр. Д-9-17,
набавка горива за путничка и доставна возила
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке
понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Р.бр.

Предмет набавке

Јед.
мере

Кол.

1.
2.
3.

БМБ 100 (Бензин са 100 октана)
БМБ 95 (Бензин са 95 октана)
Евродизел

лит.
лит.
лит.

1.000
5.000
5.500

Рок плаћања:
(не краћи од 15 дана од дана од
датума ДПО )
Рок важења понуде:
(рок важења понуде не може бити
краћи од 30 дана од дана
отварања понуда)

*Напомена: Понуђач је се обавезује да омогући наручиоцу преузимање горива на
свим својим пумпама коришћењем корпоративних картица.

Датум:
М. П.
____________________

Понуђач:
________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Цена исказана у „обрасцу понуде“ мора бити идентична исказаној цени у „обрасцу
структуре цене са упутством како да се попуни“.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.бр.

Опис предмета набавке
1

Јед.
мере

Кол

Цена по
ј.м без
ПДВ-а:

2

3

4

Укупно без ПДВ-а:

5
(3 х 4)

БМБ 100 (Бензин са 100
лит.
октана)
БМБ 95 (Бензин са 95
лит.
октана)
Евродизел
лит.
Укупно без ПДВ-а (за позиције од 1 до 3):
Износ ПДВ-а (за позиције од 1 до 3):
Укупно са ПДВ-ом (за позиције од 1 до 3):

1.000
5.000
5.500

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет
јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке по
позицијама (р.бр. 1 до 3)
Напомена: Понуђач мора у овом обрасцу уписати јединичне цене по свим позицијама без ПДВ-а и
укупан износ након збира свих позиција, без ПДВ-а, укупан износ без ПДВ-а, као и укупан износ са
ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Понуђач
(потпис овлашћеног лица понуђача)

У СКЛАДУ СА ДАТИМ ОДГОВОРОМ, ТЈ. ПОЈАШЊЕЊЕМ БР. 2-355/2 ОД 15.12.2015. ГОДИНЕ
ДОСТАВЉАМО

ИЗМЕЊЕНЕ ПРИЛОГЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

6. Врста и опис добара:
Гориво за моторна возила за службене аутомобиле :
4. Бензин са најмање 98 октана - 1.000 лит
5. Бензин са 95 октана - 5.000 лит.
6. Евродизел – 5.500 лит.
7. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета:
Наручилац има право рекламације на квалитет и количину испоручених добара, и у
том случају је дужан да уложи приговор на количину и без одлагања, одмах
приликом преузимања / пријема добара, а у случају приговора на квалитет у року од
24 часа од сазнања за недостатак.
У случају приговора на количину добара Наручилац одмах обавештава Понуђача,
који је дужан да упути Комисији за решавање рекламације, који ће на лицу места
утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник који ће потписати
представник понуђача и представник наручиоца, коме је извршена испорука.

Добра морају одговарати квалитету који је прописан нормама садржаним у
Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Службени гласник РС“ број123/12, 63/13 и 75/13).
8. Рок извршења уговорне обавезе: годину дана од дана закључења уговора,
до висине вредности уговора.
9. Место испоруке добара: Место испоруке добара је продајни објекат –
бензинска пумпа понуђача.
10.
Додатне услуге: издавање картице
Евиденција купопродаје добара која су предмет ове јавне набавке врши се на
основу корпоративних кредитних картица које издаје понуђач. Картице се
издају наручиоцу након поптисивања уговора, а наручилац се обавезује да
понуђачу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних возила
са регистарским бројевима, називом корисника и врстом нафтних деривата.
Понуђач утврђује дневни или месечни лимит по свакој картици на основу
достављених података од стране наручиоца.
Приликом примопредаје картица саставља се записник који потписују
овлашћени представници наручиоца и понуђача.

Наручилац се обавезује да картице чува са дужном пажњом да не би дошло
до злоупотребе или губитка. Наручилац се обавезује да у случају губитка,
крађе или оштећења картице о томе одмах обавести понуђача у писаној
форми.
Понуђач се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи или
уништењу картице исту прогласи неважећом.
По истеку рока важења уговора или у случају раскида уговора наручилац је
дужан да картице врати понуђачу.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара, бр.
Д-9-17, набавка горива за путничка и доставна возила
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди
од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Р.бр. Предмет набавке

Јед.
мере

Кол.

1.
2.
3.

лит.
лит.
лит.

1.000
5.000
5.500

Бензин са најмање 98 октана
Бензин са 95 октана
Евродизел
Рок плаћања:
(не краћи од 15 дана од дана од
датума ДПО )
Рок важења понуде:
(рок важења понуде не може
бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда)

*Напомена: Понуђач је се обавезује да омогући наручиоцу преузимање горива на
свим својим пумпама коришћењем корпоративних картица.
Датум:
М. П.
____________________

Понуђач:
________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
Цена исказана у „обрасцу понуде“ мора бити идентична исказаној цени у „обрасцу
структуре цене са упутством како да се попуни“.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.бр. Опис предмета набавке
1

Јед.
мере

Кол

Цена по Укупно без ПДВ-а:
ј.м без
ПДВ-а:

2

3

4

5
(3 х 4)

Бензин са најмање 98
лит.
1.000
октана
2.
Бензин са 95 октана
лит.
5.000
3.
Евродизел
лит.
5.500
Укупно без ПДВ-а (за позиције од 1 до 3):
Износ ПДВ-а (за позиције од 1 до 3):
Укупно са ПДВ-ом (за позиције од 1 до 3):
1.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет
јавне набавке;
у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке по
позицијама (р.бр. 1 до 3).
Напомена: Понуђач мора у овом обрасцу уписати јединичне цене по свим
позицијама без ПДВ-а и укупан износ након збира свих позиција, без ПДВ-а, укупан
износ без ПДВ-а, као и укупан износ са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Понуђач
(потпис овлашћеног лица понуђача)

Понуђачи су у обавези да понуду доставе у складу са извршеним изменама.
Ова измена је саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку бр. Д-9-17

