На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), дана
25.12.2013. године, код Наручиоца, Грађевинске дирекције Србије д.о.о, Београд, Булевар
Арсенија Чарнојевића бр. 110, сачињена је следећа

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПОД ОЗНАКОМ ВЈН 12/13, ЧИЈИ
ЈЕ ПРЕДМЕТ
СУКЦЕСИВНА НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА АУТОМОБИЛЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ

У Конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку под ознаком ВЈН 12/13,
сачињене су следеће измене:
1. У свим деловима Конкурсне документације мењају се речи „премиум БМБ 95“, са
речима „Евро премиум БМБ 95.“
2. У Делу 2) 4.7. под називом „ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ“ понуђачи
уместо попуњавања табеле о локацији и називу учесника у понуди који располаже
пумпом, могу доставити сепарат са списком пумпи на меморандуму, потписаним и
овереним печатом.
3. У Делу 3) конкурсне документације, под називом „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УПУТСТВО) САДРЖИ
СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ
САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ“, мења се на страни 21. Критеријум и допунски
критеријум за доделу уговора – који сада гласе:
Елементи критеријума за избор најповољније понуде су следећи:
цена евро дизела....................................................................................................до 62 пондера
цена безоловног бензина Евро премиум БМБ 95.....................................................до 18 пондера
бонус на цену евро дизела ..........................................................................................до 10 пондера
бонус на цену безоловног бензина Евро премиум БМБ 95......................................до 10 пондера
Пондерисање понуђене цене евро дизела изводи се према следећој формули:
Понуђена цена 1 литре евродизела/најниже понуђена цена 1 литре евродизела са бонусом
* 62
Пондерисање понуђене цене безоловног бензина Евро премиум БМБ 95 изводи се према
следећој формули:
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Понуђена цена 1 литре безоловног бензина Евро премиум БМБ 95/ најниже понуђена цена 1
литре са бонусом *18
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, изабрана
ће бити понуда понуђача који je понудио нижу цену евродизела.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера и једнаким
ценама евродизела биће изабрана понуда понуђача са већим бројем пумпи на територији
Републике Србије.
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4. У Делу 4) конкурсне документације, под називом „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН
12/13“, мења се на страни 28. 4.5) ПОНУДА, која сада гласи:
4.5) П О Н У Д А
за сукцесивну набавку за погонско гориво за аутомобиле за 2014. годину и то:



Бензин моторни: безоловни Евро премиум БМБ 95
Дизел гориво: Евро дизел

Количина горива која се сукцесивно набавља зависна је од потреба Наручиоца, с тим да су
оријентационе количине следеће:



Бензин моторни: безоловни Евро премиум БМБ 95 – највише до 6.000 литара
Дизел гориво: Евро дизел највише до 21.000 литара

Р.
Назив Понуђача
бр.
1. Адреса и седиште Понуђача
2.

Број и датум понуде

3.
4.
5.

Цена по литри безоловног бензина Евро
премиум БМБ 95
Цена по литри евро дизела
Опција понуде

6.

Напомена:

__________ дана (најмање) 30 дана

Цена горива која су предмет јавне набавке усклађиваће се за време трајања
уговора у складу са важећим прописима.

Понуђач може да достави сепарат са бонусом – попустом.
Место и датум

Понуђач
М. П.

__________

_____________
(потпис овлашћеног лица)

Попуњава овлашћено лице Понуђача или овлашћено лице Групе понуђача у опцији Заједничке
понуде.
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5. У Делу 5) конкурсне документације, под називом ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, мења
се на страни 31. који сада гласи:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за набавку добара картица за погонско гориво и то:
бензин: Евро премиум БМБ 95
дизел: Евро дизел
Количина горива која се сукцесивно набавља зависна је од потреба Наручиоца,с тим да су
оријентационе количине следеће:



Бензин моторни: безоловни Евро премиум БМБ 95 – највише до 6.000 литара
Дизел гориво: Евро дизел највишe до 21.000 литара

Р.
бр.

Назив

1.

Безоловни бензин
Евро премиум БМБ 95
Евро дизел

2.

Јединица мере

Цена по
ј. мере
без ПДВ
/дин./

Бонус

Цена по
ј. мере са
бонусом без
ПДВ

Цена по
ј. мере
са ПДВ
/дин./

1 литар
1 литар

Цена горива која је предмет јавне набавке усклађиваће се за време трајања уговора у складу
са важећим прописима.
Напомена: Понуђач је обавезан да образложи бонус.Образложење је могуће дати у посебном
сепарату.
Образложење бонуса:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Место и датум

Понуђач
М. П.

__________

_____________
(потпис овлашћеног лица)
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6. У Делу 6) Конкурсне документације, под називом МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ
НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО, мења се на страни 33. II ЦЕНА
члан 3. став 1. који сад гласи: „Цена по литри безоловног бензина Евро премиум БМБ 95 или
одговарајућег износи _________ динара, цена по евро дизела износи ___________ динара, у
складу са понудом заведеној код Наручиоца под бројем __________ од ___________ године.“

7. У Делу 6) Конкурсне документације, под називом МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ

НАФТНИХ ДЕРИВАТА ПУТЕМ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО, мења се на страни 35. IX РОК
ТРАЈАЊА УГОВОРА, члан 16. став 2. који сад гласи: „У случају да нека од одредаба, односно
неки од прилога овог Уговора престану да буду у складу са важећим законским прописима, или
актима и одлукама Продавца, на послове из овог Уговора примењиваће се прописи, односно акта и
одлуке Продавца који су ступили на снагу, потписивањем анекса уговора, уз сагласност Купца.“
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