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БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА-ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

1. На 3. страни Конкурсне документације, стоји: 4. Датуми:
1) Последњи датум за предају понуда: 18.03.2016.године до 09:00
часова без обзира на начин достављања
2) Датум отварања понуда: 18.03.2016. године 10:00 часова у зборници
Школе на првом спрату, мења се и гласи:
„4. Датуми:
1) Последњи датум за предају понуда: 22.03.2016.године до 09:00
часова без обзира на начин достављања
2) Датум отварања понуда: 22.03.2016. године 10:00 часова у зборници
Школе“
2. На 4. страни Конкурсне документације, стоји: Техничке карактеристике:
Понуђена добро мора мора да задовољисве захтеве стандарда СРПС ЕН 590, а
који су утврђени Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла „ („Службени гласник РС“, број 123/20, 63/2013 и 75/2013), мења
се и гласи:
„Техничке карактеристике: Понуђена добро мора мора да задовољисве
захтеве стандарда СРПС ЕН 590, а који су утврђени Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени
гласник РС“, број 111/2015 од 29.12.2015)“
3. На 10. страни Конкурсне документације, стоји: Понуда се сматра благовременом

уколико ју је запримио наручиоц до 18.03.2016. године до 09:00 часова, без обзира
на начин доставе, мења се и гласи:
„Понуда се сматра благовременом уколико ју је запримио Наручиоц до
22.03.2016. године до 09:00 часова, без обзира на начин доставе“
4. На 14. страни Конкурсне документације, стоји: Врста критеријума за доделу

уговора
1) Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„најнижа пунуђена цена“
2) Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања.
3) У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који поседује или користи више бензиских пумпи,
мења се и гласи:
„Врста критеријума за доделу уговора:
1) Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„најнижа пунуђена цена“
2) Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који који поседује или
користи више бензиских пумпи
3) У случају истог броја поседовања или кориштења бензинских као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је прва запримљена од
стране Наручиоца „
5. На 18. страни Конкурсне документације, стоји:
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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – Гориво за путниче аутомобиле (ОРН-09134200)
Ред
број
1
1.

ПРОЗВОД

2
Евро дизел

Потребна
Количина
литара
3
6.500

Јединична
Цена без
ПДВ-а
4

Јединична
Цена са
ПДВ-а
5

Укупна
вредност без
ПДВ-а
6 (3х4)

Укупна вредност са
ПДВ-а
7 (3х5)

1. Укупна вредност без ПДВ-а ..................... динара
2. Укупна вредност са ПДВ-ом ................... динара
3. На територији Републике Србије понуђач поседује/користи ........ бензински пумпи.
4. Плаћање је у року од ...... дана после сваке сукцесивне испоруке (авансно плаћање није дозвољено)
5. Рок важења понуде ...... дана
Понуђач
М. П.
У _____________, дана ______ 2016. године

_________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомене: Све ставке у Образцу морају бити попуњене, у супротном понуда ће бити одбијена. 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, мења се и гласи:
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„ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - Гориво за путниче аутомобиле (ОРН-09134200)
Ред
број
1
1.

ПРОЗВОД

2
Евро дизел

Потребна
Количина
литара
3
6.500

Јединична
Цена без
ПДВ-а
4

Јединична
Цена са
ПДВ-а
5

Укупна
вредност без
ПДВ-а
6 (3х4)

Укупна вредност са
ПДВ-а
7 (3х5)

1. Укупна вредност без ПДВ-а ..................... динара
2. Укупна вредност са ПДВ-ом ................... динара
3. На територији Републике Србије понуђач поседује/користи ........ бензински пумпи.
4. Плаћање (авансно плаћање није дозвољено): - за преузето гориво од 01. до 15. у месецу ..........................
- за преузето гориво од 16. до краја месеца ..........................
5. Рок важења понуде ...... дана
Понуђач
М. П.
У _____________, дана ______ 2016. године

_________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомене: Све ставке у Образцу морају бити попуњене, у супротном понуда ће бити одбијена. 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.“

Председник комисије
____________________
Милош Ђуровић
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