
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27
Број: 2/136
Датум: 14.03.2019. године

ПРЕДМЕТ: I Измена конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНД-01/19

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНД-01/19 (за 2.
партију-горива за моторна возила) на 35. страни конкурсне документације у поглављу 6.14. тачка
5. Спецификација добара-горива за моторна возила (дебитним картицама) са елементима
финансијске понуде и структуром цене, исправљају се погрешно унети називи производа на
позицијама 3. и 4. у складу са техничком спецификацијом и подацима наведеним у обрасцу
модела оквирног споразума за 2. партију.

У прилогу ове измене даје се коригована 35. страна конкурсне документације предметне набавке на
којој је извршена назначена измена.

У складу са одредбама члана 63. ЗЈН, рок за подношење и отварање понуда остају непромењени.

Комисија Наручиоца за јавну набавку
број ДУ-ЈНД-01/19
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Наручилац: Дом ученика средњих школа, Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27
Јавна набавка добара број ДУ-ЈНД-01/19 – Нафтни деривати-горива, уља и адитиви

5) На основу дате спецификације добара- горива за моторна возила (дебитним
картицама), нудимо следеће:

Р.
бр Назив производа Јед.

мере

Количина у
лит.

(оријентаци
она за 2
године)

Јединична цена
у РСД, без

ПДВ-а, са свим
трошковима

Укупна цена у
РСД , без ПДВ-а,

са свим
трошковима

1. 2. 3. 4. 5.
1. Evro Dizel lit 6.000

2. Evro Dizel sa aditivima lit 14.600

3. Evro BMB 100 lit 3.000

4. Evro Premium BMB 95 lit 1.600

5. Укупна цена у РСД, без ПДВ-а (1+2+3+4):

6. Укупна цена у РСД, са ПДВ-ом (ПДВ _____ %) :
(уписати висину пореске стопе)

7. Рок испоруке: Сукцесивно у складу са потребама Купца на
бензинским пумпама добављача.

8. Место и начин испоруке: На бензинским пумпама добављача, коришћењем
издатих дебитних картица.

9. Начин и рок плаћања:
По предрачуну, уплатом на текући рачун добављача с
тим што се свако појединачно пуњење преузима и
исплаћује употребом дебитне картице.

10. Укупан број бензинских пумпи на територији Града Београда
(уписује понуђач):

6) Понуђена цена садржи све трошкове понуђача

7) Понуђач је дужан да у понуди достави и свој оверен и потписан званични ценовник
понуђених горива за моторна возила (копију или оригинал), који је важећи на дан
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки у
предметном поступку.

Напомена: Укупна понуђена цена понуђача (као производ датих оквирних количина и понуђених
званичних јединичних цена понуђача важећих на дан објављивања позива за подношење понуда)
служи за упоређивање повољности и рангирања понуда са аспекта изабраног критеријума, а уговор
ће се закључити на дате оквирне количине добара, по званичним јединичним ценама понуђача на дан
испоруке добара, у висини процењене вредности јавне набавке.

8) Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања понуда
(не краћи од 60 дана).

9) Уколико укупна понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима сагласно члану 19.  став 4.  Закона о јавним
набавкама:

Трошкови увозне царине који су урачунати у укупну понуђену цену:
Друге дажбине које су урачунате у укупну понуђену
цену:___________________________________________
_________________________________________________

(навести које дажбине)

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ____________________________
(Овлашћено лице понуђача)


