Република Србија-Аутономна Покрајина Војводина
Средња школа „Доситеј Обрадовић“
Kомисија за јавну набавку
Број: 4/12-2017
Дана: 14.02.2017. године
Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Комисија за јавну набавку мале вредности – набавка горива за возила школе бр. ЈН 1/2017
врши
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У делу конкурсне документације, за јавну набавку радова мале вредности –Набавка горива за
возила школе, јавна набавка бр. 1/2017,
 на страни 18. у делу VI Образац понуде - под бројем 5) Опис предмета набавке
мења се и гласи:
„.Предмет јавне набавке је набавка добара бр. ЈН 1/2017 – Гориво за возила школе.

Укупна цена без ПДВ-а (за укупно процењену
количину БМБ 95 + ЕУД)

Укупна цена са ПДВ-ом (за укупно процењену
количину БМБ 95 + ЕУД)

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)

Начин испоруке

Датум: __.__.2017. година

Понуђач

М. П.

_______________________

Напомена: 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.“

 на страни 22. у делу VII Образац стуктуре цене са упутством како да се попуни СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈН 1/2017- ГОРИВО ЗА
ВОЗИЛА ШКОЛЕ - мења се и гласи:
„Квалитет добара: Према важећим стандардима одређен прописима SRPS и Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр.
111/2015).
Рок испоруке: Сукцесивно, по сваком конкретном захтеву у складу са потребама наручиоца.
Место испоруке: На свим расположивим бензинским станицама понуђача у Републици
Србији

Ред.
број

Опис
предмета
јавне набавке

Процењена
количина
(у литрама)

Цена
без ПДВ-а
(дин/л)

Цена са
ПДВ-ом
(дин/л)

1

2

3

4

Укупна
цена без
ПДВ-а
(2х3)
5

Укупна
цена са
ПДВ-ом
(2х4)
6

Евродизел
1.

2.

2850
безоловни
моторни
бензин од 95
октана
(БМБ 95)

4773

УКУПНО

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:
• У колону 3 понуђач уписује цену добара без ПДВ-а, исказану у динарима по литру,
• У колону 4 понуђач уписује цену добара са ПДВ-ом, исказану у динарима по литру,
• У колону 5 понуђач уписује укупну цену добара без ПДВ-а, за количину наведену у
колони 2 (производ колона 2 и 3),
• У колону 6 понуђач уписује укупну цену добара са ПДВ-ом, за количину наведену у
колони 2 (производ колона 2 и 4) и
• У ред УКУПНО понуђач уписује збир свих редова по колонама 5 и 6.
Напомена:
Количине добара у спецификацији дате су оквирно, као помоћ понуђачима за квалитетно
формирање понуђене цене и лакше упоређивање понуда.
Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине,
већ може наручити веће или мање количине предметних добара а све у зависности од својих
конкретних потреба.
Koличине предметних добара се могу кретати највише до износа средстава обезбеђених у
буџету.
Удаљеност бензинских станица од седишта наручиоца (заокружити редни број испред
опције коју понуђач испуњава)

Редни број

Удаљеност бензинских станица од седишта
наручиоца

Број пондера

1.

до 10 км

20

2.

више од 10 км

10

Списак бензинских станица чија је удаљеност од седишта наручиоца до 10 км
Редни
број
1.

Место и адреса бензинске станице

Удаљеност од седишта
наручиоца (у км)

2.
3.
4.
5.

Дана: __.__.2017. године
у ____________________
Понуђач
М.П.
________________________“
 на странама 25, 26 и 27 у делу VIII Модел уговора – Уговор о набавци горива за
возила школе чл.1, чл. 3, чл.4, чл.7 и чл. 8 мењају се и гласе:
„Предмет Уговора је купопродаја безоловног моторног бензина од 95 октана (БМБ 95) и
евродизела за потребе Средње школе „Доситеј Обрадовић“ Нови Кнежевац, а у свему према
техничкој спецификацији из Конкурсне документације јавне набавке бр. ЈН 1/2017 и понуде
Продавца бр. __________ од __.__.2017. године, која је изабрана као најповољнија од стране
Наручиоца, а која чини саставни део овог Уговора.“
„Цена безоловног моторног бензина од 95 октана (БМБ 95) износи ________ динара по литру
без обрачунатог ПДВ-а, односно ________ динара по литру са обрачунатим ПДВ-ом, док
цена евродизела износи ________ динара по литру без обрачунатог ПДВ-а, односно ________
динара по литру са обрачунатим ПДВ-ом.
Цена укупно процењене количине добара износи ____________ динара без обрачунатог
ПДВ-а, односно ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине,
већ може наручити веће или мање количине безоловног моторног бензина од 95 октана (БМБ
95), односно евродизела од процењене количине а све у зависности од својих конкретних
потреба.
Koличине предметних добара се могу кретати највише до износа средстава обезбеђених у
буџету наручиоца за ову намену.“
„Продавац се обавезује да обезбеди уредно снабдевање службених возила Наручиоца
уговореним добрима, у оквиру расположивих извора снабдевања (својих бензинских
станица) на територији Републике Србије, уколико не дође до већих поремећаја на тржишту
и то у периоду од годину дана од дана потписивања овог Уговора, а најдуже до утрошка
средстава предвиђених за предметну јавну набавку.“
„Неизвршавање међусобних обавеза утврђених овим Уговором може се оправдани
настанком "више силе".
Под појмом "виша сила" подразумева се:
•
хаварија у процесу производње и транспорта безоловног моторног бензина од 95 октана
(БМБ 95) и евродизела;
•
временске непогоде које онемогућавају производњу, транспорт и коришћење
безоловног моторног бензина од 95 октана (БМБ 95) и евродизела и
•
административне и друге мере надлежних органа због којих се онемогућује уредно
извршавање међусобно преузетих обавеза по овом Уговору.
Уговорне стране су обавезне да обавесте једна другу о наступању "више силе" како би
сагласно регулисале своје односе на које утиче "виша сила".“
„Наручилац задржава право на број возила која ће бити снабдевана безоловним моторним
бензином од 95 октана (БМБ 95) и евродизелом“

