ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
у поступку јавне набавке добара - горива за моторна возила број: ЈНМВ/4-2017/Д
Предмет: Измена бр1. конкурсне документације
Наручилац је дана 27.10.2017. извршио измену конкурсне документације у следећем
делу:
1. На страни 1 конкурсне документације мења се рок за достављање понуда и датум
отврања понуда тако да сада гласе:
„Рок за достављање понуда: закључно са 06.11.2017. године, до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 06.11.2017. године, у 12:30 часова.“
2. На страни 11 конкурсне документације, упуТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ, мења се тачка 2., став 5 и став 9 тако да сада гласе:
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
06.11.2016. године до 12:00 часова.
Јавно отварање понуда одржаће се 06.11.2016. године, у 12:30 часова, у просторијама
„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, ул. Вељка
Дугошевића 54, Београд.“
3. На страни 15 конкурсне документације, УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ мења се тачка 10. став 2 тако да сада гласи:
„Јединичне цене се могу мењати у складу са Одлукама надлежних државних органа
којима се прописују цене нафтних деривата и са кретањем цена на тржишту нафтних
деривата у Републици Србији. Јединичне цене из понуде се могу мењати само у оном
проценту у коме се мењају цене у важећем ценовнику испоручиоца на дан испоруке
горива.“
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4. На страни 22 конкурсне документације, ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се образац 2 – 5)
тако да сада гласи:
5) ПОНУДА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Р.
бр.
Опис

1.
2.

EVRO
PREMIUM
BMB 95
EVRO
DIZEL

Јед.
мере

Kоличине
у литрима

литар

6.000

литар

4.000

Цена
по
јединици
мере
у
РСД
без
ПДВ

Цена
по Укупна
Укупна
јединици
цена у РСД
цена у РСД
мере у РСД без ПДВ
са ПДВ
са ПДВ

УКУПНО (1+2):

Начин плаћања:
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Рок важења понуде ________ дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана од дана
отварања понуда).
Јединичне цене се могу мењати у складу са Одлукама надлежних државних органа
којима се прописују цене нафтних деривата и са кретањем цена на тржишту нафтних
деривата у Републици Србији. Јединичне цене из понуде се могу мењати само у оном
проценту у коме се мењају цене у важећем ценовнику испоручиоца на дан испоруке
горива.
Датум:

М.П.

Потпис 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 одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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3. На страни 24 конкурсне документације, образац 3, МОДЕЛ УГОВОРА, мења се члан
3, ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ, тако што се додаје нови став 7 који гласи:
„Јединичне цене се могу мењати у складу са Одлукама надлежних државних органа
којима се прописују цене нафтних деривата и са кретањем цена на тржишту нафтних
деривата у Републици Србији. Јединичне цене из понуде се могу мењати само у оном
проценту у коме се мењају цене у важећем ценовнику испоручиоца на дан испоруке
горива.“
Досадашњи став 7 постаје став 8.
У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
Наведене измене чине саставни део конкурсне документације.
Понуда мора бити припремљена у складу са извршеном изменом конкурсне
документације, у супротном ће бити неприхватљива.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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