ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и
68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-10-3/17-IV сачинила је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ПОСТУПКУ: ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ТЕЧНА ГОРИВА НАФТНОГ ПОРЕКЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Наручилац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса

Главна 107

Телефон број

022/433-912, лок.125

Интернет страница

www.ruma.rs

Набавка број

404-10/17-IV

Позив број

404-10-4/17-IV

Конкурсна документација број 404-10-5/17-IV
Датум oбјаве Позива и
Конкурсне документације
21.02.2017.год.
ПОРТАЛ ЈАВНИХ
НАБАВКИ: portal.ujn.gov.rs
ИНТЕРНЕТ СТР.
НАРУЧИОЦА: www.ruma.rs
1
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ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-10-7/17-IV
ДАТУМ

24.02.2017.год.

Врши се измена следећих делова-Прилог 3 страна 5/37 и 6/37 и Прилог 8 страна
17/37 и 18/37
Прилог 3

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
ТЕЧНА ГОРИВА НАФТНОГ ПОРЕКЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ РУМА
ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ
ЕВРО ПРЕМИУМ
БМБ 95 у складу са
стандардом “СРПС
ЕН 228”
ЕВРО ПРЕМИУМ
БМБ 98 у складу са
стандардом “СРПС
ЕН 228”

ЕВРО ДИЗЕЛ у
складу са стандардом
“СРПС ЕН 590”

АdBlue у складу са
стандардом ДИН
70070

•
•

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

литра

литра

литра

литра

ОКВИРНА
КОЛИЧИНА

ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

8000

У складу са Правилником о
техничким и другим
захтевима за течна горива
нафтног порекла
(“Сл.гласник РС”111/15)

4000

У складу са Правилником о
техничким и другим
захтевима за течна горива
нафтног порекла
(“Сл.гласник РС”111/15)

5000

У складу са Правилником о
техничким и другим
захтевима за течна горива
нафтног порекла
(“Сл.гласник РС”111/15)

100

У складу са Правилником о
техничким и другим
захтевима за течна горива
нафтног порекла
(“Сл.гласник РС”111/15)

Напомена:
Наведена је оквирно потребна количина горива у литрима. Стварно потребне
количине горива могу бити мање или веће од наведених, у зависности од потреба
Наручиоца као и од промена јединичних цена Понуђача, а максимално до
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•

процењене вредности за предметну јавну набавку, односно максималне
вредности уговора (2.554.167 динара без ПДВ-а).
Понуђач мора да има најмање један малопродајни објекат на терторији
Наручиоца, а највише 5 км од седишта Наручиоца чије је радно време од 00-24
часа

МЕСТО, ______________________
ДАТУМ, _________________ 2017.г.
ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.

Прилог 8

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Цена
Р.

Јед.
Опис

бр.

мере

Оквирне
количине

1

2

3

4

1

ЕВРО ПРЕМИУМ
БМБ 95

литра

8000

ЕВРО ПРЕМИУМ
БМБ 98

литра

4000

3

ЕВРО ДИЗЕЛ

литра

5000

4

АdBlue

литра

100

2

Цена
без
ПДВ-а

5

са

Вредност Вредност
без
са

ПДВом

ПДВ-а

ПДВ-ом

6

7

8

Укупно:

5

Напомена:
•

Наведена је оквирно потребна количина горива у литрима. Стварно потребне
количине горива могу бити мање или веће од наведених, у зависности од потреба
Наручиоца као и од промена јединичних цена Понуђача, а максимално до процењене
3
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•

вредности за предметну јавну набавку, односно максималне вредности уговора
(2.554.167,00 динара без ПДВ-а).
Понуђач мора да има најмање један малопродајни објекат на терторији
Наручиоца, а највише 5 км од седишта Наручиоца чије је радно време од 00-24
часа

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета
набавке без ПДВ-а;
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом;
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у
колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом;
МЕСТО, ________________________
ДАТУМ, _________________.г.

ПОНУЂАЧ: _______________________М.П.

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.
У прилогу достављамо :
-измењен прилог 3-Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис радова, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења радова, евентуалне додатне услуге
-измењен прилог 8-Образац структуре цене са упутством како да се попуни
Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним Изменама и
допунама конкурсне документације.

и сада гласи:
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Прилог 3

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
ТЕЧНА ГОРИВА НАФТНОГ ПОРЕКЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ РУМА
ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ
ЕВРО ПРЕМИУМ
БМБ 95 у складу са
стандардом “СРПС
ЕН 228”

ЕВРО ДИЗЕЛ у
складу са стандардом
“СРПС ЕН 590”

АdBlue у складу са
стандардом ДИН
70070

•
•

•

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

ОКВИРНА
КОЛИЧИНА

ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ

12000

У складу са Правилником о
техничким и другим
захтевима за течна горива
нафтног порекла
(“Сл.гласник РС”111/15)

5000

У складу са Правилником о
техничким и другим
захтевима за течна горива
нафтног порекла
(“Сл.гласник РС”111/15)

100

У складу са Правилником о
техничким и другим
захтевима за течна горива
нафтног порекла
(“Сл.гласник РС”111/15)

литра

литра

литра

Напомена:
Наведена је оквирно потребна количина горива у литрима. Стварно потребне
количине горива могу бити мање или веће од наведених, у зависности од потреба
Наручиоца као и од промена јединичних цена Понуђача, а максимално до
процењене вредности за предметну јавну набавку, односно максималне
вредности уговора (2.554.167 динара без ПДВ-а).
Понуђач мора да има најмање један малопродајни објекат на терторији
Наручиоца, а највише 5 км од седишта Наручиоца чије је радно време од 00-24
часа

МЕСТО, ______________________
ДАТУМ, _________________ 2017.г.
ПОНУЂАЧ: _______________________ М.П
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Прилог 8

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Цена
Р.

Јед.
Опис

бр.

мере

Оквирне
количине

1

2

3

4

1

ЕВРО ПРЕМИУМ
БМБ 95

литра

12000

2

ЕВРО ДИЗЕЛ

литра

5000

3

АdBlue

литра

100

Цена
без
ПДВ-а

са

Вредност Вредност
без
са

ПДВом

ПДВ-а

ПДВ-ом

6

7

8

5

Укупно:

4

Напомена:
•

•

Наведена је оквирно потребна количина горива у литрима. Стварно потребне
количине горива могу бити мање или веће од наведених, у зависности од потреба
Наручиоца као и од промена јединичних цена Понуђача, а максимално до процењене
вредности за предметну јавну набавку, односно максималне вредности уговора
(2.554.167,00 динара без ПДВ-а).
Понуђач мора да има најмање један малопродајни објекат на терторији
Наручиоца, а највише 5 км од седишта Наручиоца чије је радно време од 00-24
часа

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
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- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета
набавке без ПДВ-а;
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони
6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке са ПДВ-ом;
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у
колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом;
МЕСТО, ________________________
ДАТУМ, _________________.г.

ПОНУЂАЧ: _______________________М.П.
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