Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број: 1/6
Датум: 20.01.2015.године
Комисија за јавну набавку добара- Набавка шљунка, песка и ломљеног и дробљеног
камена по партијама, образована решењем бр.1/2 од 05.01.2015.године ЈНОП 01/2015.
Бор, 20.01.2015.године
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара- Набавка горива за потребе возног парка ЈКП 3. Октобар Бор
ЈНОП 01/2015.
Комисија за јавну набавку образована Решењем бр.1/2 од 05.01.2015.године, у року
предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС 124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у
поступку јавне набавке мале вредности добара- Набавка горива за потребе возног
парка ЈКП 3. Октобар Бор
, ЈНОП 01/2015, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију
доставља
ОБАВЕШТЕЊЕ
МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку Набавка горива за потребе возног
парка ЈКП 3. Октобар Бор, ЈНОП 01/2015, и то:
- Образац понуде

ОБРАЗАЦ 1

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од ________________ у отвореном поступку бр.
ЈНОП 01/2015 - Набавка горива за потребе возног парка ЈКП 3. Октобар Бор, за
коју је објављен позив на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
www.jkpbor.rs- Порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача
Адреса понуђача
Особа за контакт
Телефон
Телефаx
Електронска адреса понуђача
Број рачуна понуђача и назив банке
Матични број понуђача
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ)
Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре
који може потписати уговор
Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се
овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то
лице може потписати уговор у јавној набавци.
1) Понуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
Цена се исказује у динарима без ПДВ-а.
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Ред.
Бр.
1.

2.

3.

Јед.
мере

Назив добра
Евро дизел у складу са
техничком
спецификацијом
из конкурсне документације
Безоловни моторни бензин
ЕВРО Премијум БМБ 95
октана у складу са техничком
спецификацијом
из
конкурсне документације
Течни нафтни гас ТНГ у
складу
сатехничком
спецификацијом
из
конкурсне документације

литар

Оквирна
количина

Јединична
цена у
динарима
без ПДВ-а

Укупна цена у дин.
без ПДВ-а

215000

6200
литар
7200
литар

УКУПНО:
Јединичне, нове цене горива које су предмет набавке, након истека рока рока важења
понуде до краја важења уговора, утврђиваће се на основу корекционог фактора (К) који
ће бити одређен по формули:

К=

цена одговарајуће врсте горива која је понуђена у обрасцу понуде у поступку
јавне набавке
малопродајна цена без ПДВ-а одговарајуће врсте енергента на пумпној станици
Понуђача/Продавца у Бору на дан 05.02.2015.године

а затим ће се нова цена утврђивати по формули:

НОВА ЦЕНА =

К х

Цена без ПДВ-а одговарајуће врсте горива на пумпној
станици у Бору на дан доношења одлуке о промени цене

Плаћања ће бити вршена у складу са ценама утврђеним на основу предходних формула
на дан промета добара. Понуђач/продавац се обавезује да наручиоцу/купцу доставља
писано обавештење о новим ценама утврђеним по наведеним формулама са изменама
званичног ценовника за пумпну станицу/станице у Бору.
Предметне цене не могу бити веће у односу на цену утврђену по напред наведеним
формулама. У супротном купац може раскинути уговор са отказним роком од осам дана
од дана достављања писаног обавештења о раскиду.
Пре потписивања уговора о јавној набавци изабрани понуђач је обавезан да
достави наручиоцу/купцу попуњен, потписан и оверен печатом образац - Изјава
понуђача о ценама горива која су предмет набавке на дан 05.02.2015.године а која
ће му бити достављен накнадно.
4.Начин , рок и место испоруке: сукцесивно у складу са потребама купца, на пумпној
станици/станицама продавца у Бору.
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5. Услови и начин плаћања: авансно сукцесивно у року од ____________дана од дана
пријема предрачуна.Рок плаћања не може бити краћи од три дана од дана пријема
предрачуна.
6.Рок важења понуде:_____________________________________________
(минимум 30 дана од дана отварања понуде)
7.Рок за издавање и предају корпоративних картица: _____ дана од дана пријема
спецификације
односно измене
спецификације
моторних
возила
купца
са
регистарским бројевима и другим потребним подацима.
8. Додатне погодности (ако их има): ____________________________________________
9.
Локација
пумпне
станице
понуђача
и
удаљеност
од
седишта
наручиоца:___________________________________________________________________
(максимална удаљеност до 8км од седишта Наручиоца)
Напомене:
Предвиђена, оквирна количина горива износи:
1.
Еуро дизел
215000 литара
2.
Безоловни моторни бензин ЕВРО
6200 литара
Премијум БМБ 95 октана
3.
Течни нафтни гас ТНГ
7200 литара
Стварна купљена (испоручена количина) на основу Уговора о јавној набавци може
бити већа или мања од предвиђене количине у зависности од потреба Наручиоца, с
тим да укупна плаћања без пореза на додату вредност не могу прећи укупан износ
процењене вредности јавне навбавке за цео период важења уговора - 32.000.000,00
динара.
Издавање корпоративних картица, укључујући и поновно издавање у случају
оштећења губитка и сл. је бесплатно за Наручиоца (ЈКП „3. октобар“ у Бору) –
трошкове издавања сноси Понуђач/Продавац.
Ако понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача, односно ако нема овлашћеног
представника сваки понуђач из групе понуђача потписује и оверава печатом образац
понуде.
Датум : ____________
Место:_____________
М.П.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________

Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
Понуђач уписан у Регистар понуђача
који се води код Агенције за привредне
Да
Не
регистре:
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у __________________________________
Регистар понуђача који се води код __________________________________
Агенције за привредне регистре:
__________________________________
Подизвођач уписан у Регистар понуђача __________________________________
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који се води код Агенције за привредне __________________________________
регистре:
__________________________________
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН
није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће
из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне
документације (Поглавље 5), од редног броја 1. до 4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
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 овласти једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац понуде.
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