Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/914/5
Датум:28.05.2015 године
Број јавне набавке ЈН 18-2015
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације у
поступку јавне набавке број 18-2015 за набавку добара –Куповина нафтних
деривата ( бензина) за потребе возног парка у Дому здравља ,,Врачар''
– Измена бр. 1

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), врши се измена и
допуна конкурсне документације за JN 18-2015
1. Измена конкурсне документације врши се на страни 26 од 30 у оквиру Обрасца бр. 5 – Обрасца структуре цена
са техничком спецификацијом у делу Напомена тако што се врши измена уписаног датума 25.05.2015 и уписује
19.05.2015 год и сада гласи:
Напомена:
Цену у понуди формирати на дан 19.05.2015 године ( датум објављивања позива за подношење понуда ) , а на основу
цена на бензинским станицама на територији града,а највише 2км од зграде Дома здравља ,,Врачар'' ул. Бојанска бр.
16,Београд.

У складу са чланом 63 став 5 Закона о јавним набавкама Комисија ће продужити рок за подношење понуда.
Образложење Измене
Накнадним увидом у конкурсну документацију за ЈН 18-2015 Комисија је уочила техничку грешку у упису датума у
Оквиру Обрасца структуре цена –Обрасца бр. 5 у делу Напомена и извршила Измену конкурсне документације за
ЈН 18-2015 –Измену бр. 1
Измењена и допуњена страна конкурсне документације 26 од 30 налази се у саставу овог документа.
Измењена страна конкурсне документације је обележена знаком * у десном доњем углу стране.
Комисија ће на Порталу јавних набавки , порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља ,,Врачар''
објавити Измену и допуну конкурсне документације – Измену број 1 и Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
Овај документ представља саставни део конкурсне документације

С'поштовањем
Комисија за јавну набавку ЈН 18-2015

Јавна набавка број 18-2015

Образац бр. 5
Назив понуђача :_____________________________
Адреса:_____________________________________
Телефон:____________________________________
Факс:_______________________________________
Матични број:________________________________
ПИБ:________________________________________
Број рачуна :_________________________________
Пословна банка:______________________________
Лице за контакт:______________________________

Дом здравља „Врачар“,
ул. Бојанска 16
тел: 011/3402-555
Интернет адреса: http://www.dzvracar.org.rs/
Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР. 18-2013–НАБАВКА ДОБАРА-НАФТНИХ ДЕРИВАТА
( БЕНЗИНА ) ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА У
ДОМУ ЗДРАВЉА ''ВРАЧАР'' У УЛИЦИ
БОЈАНСКА 16 ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ
Спецификација добара

Јединица мере

Количина

1

2

3

Нафтни деривати- Бензин Евро
Премијум БМБ 95

литар

17000

Цена по литру
без ПДВ-а
4

Укупна
вредност без
ПДВ-а
5= ( 3х4)

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом: _______________________ дин.
Важење понуде:Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда____________( уписати)
Испорука горива вршиће се на продајним местима Понуђача за картице које издаје Понуђач након закључења уговора у
свему и на начин утврђеним уговором
Понуђач поседује званични сертификат за предметну јавну набавку којим се доказује квалитет производа са техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла издата од акредитоване лабораторије:
_____________________________________________________
бр_____________од___________године.
Начин плаћања :
На основу испостављеног рачуна у року од 30 дана.
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на текући рачун Понуђача.Фактурисање се
врши једном месечно са обавезом достављања фактуре у року од 10 дана од дана њеног издавања.
Наручилац се обавезује да вредност преузетих деривата плати Продавцу у року од 30 дана.
Евиденција преузетих количина деривата ће се вршити на основу евиденционих картица које ће понуђач доставити
наручиоцу по закључењу уговора.
.
Напомена:
Цену у понуди формирати на дан 19.05.2015 године ( датум објављивања позива за подношење понуда ) , а на основу цена на
бензинским станицама на територији града,а највише 2км од зграде Дома здравља ,,Врачар'' ул. Бојанска бр. 16,Београд.
Датум:

М.П

Потпис овлашћеног лица

____________

______________________
26 од 30

*

