ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
Комисија за јавне набавке велике вредности
Број: 01-21/2019- 27 ИКД 2
Дана: 29.07.2019. године
Предмет: Измена КД 2
Комисије за ЈН ОП 04/2019
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 68/2015 и ) врши
се измена конкурсне документације јавне набавке отворени поступак (оквирни споразум).
Мења се Партија 1 – Гориво на картице. Брише се „корективни фактор“ и применује у
„ месечни рабат“.
Рок за подношење понуда: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 31.07.2019. године до
13:00 часова, на адресу Наручиоца.
Место и време отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за
подношење понуда, дана 31.07.2019. године са почетком у 13:05 часова, у просторијама ЈКП
„Чистоћа“ Сомбор, Раде Дракулића 12.
Обавештење о измени конкурсне документације објављено је на сајту ЈКП „ЧИСТОЋА“,
www.cistoca.co.rs и на сајту Управе за јавне набавке.
Све измене су саставни део конкурсне документације за ЈН ОП 04/2019.

Комисија за ЈНОП 04/2019
ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Мења се Партија 1 – Гориво на картице. Брише се „корективни фактор“ на свим позицијама
у конкурсној документацији и преименује у „ месечни рабат“.
Сада гласи:
- На страни 9, Образац 4:
- Цена у понуди мора бити изражена у динарима.
Прихватљивим понудама ће се сматрати понуде које нуде комерцијалне услове – месечни
рабат.
Меродавна Јединичне цене за оцену понуде је 25.07.2019. године, која се доказује
званичним ценовником пумпе Понуђача са територије града Сомбора, а који мора бити
достављен уз понуду са видљивим датумом. Уколико се уз понуду не достави званични
ценовник са јасно назначеним датумом од дана 25.07.2019 на дан подношења понуда, понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
Наручилац ће задржава право да провери путем ТОТЕМА и фотографског записа, као доказ
јединичне цене у понуди. Уколико се у понуди искаже јединична цена која није у сагласности
са нашом утрђеном јединичном ценом од дана 25.07.2019.године, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
- На страни 31, Образац 14: Оквирни споразум, чл.4., став 5 и 6
и на страни 43, Образац 15: Појединачан уговор, чл.3., став 5 и 6.
" Промена јединичне цене након потписивања Уговора је дозвољена и врши се у складу са
месечним рабатом који за Евро премијум БМБ износи ______________ динара без пдв-а , за
ТНГ износи ____________ динара без пдв-а, а за Евро дизел износи
_______________динара без пдв-а .
Уговорне стране су сагласне да треба да прате јавно доступан малопродајни ценовник
домаћег произвођача истакнуту на ТОТЕМУ на пумпaмa у Сомбору на дан испоруке односу
на кога се примењује рабат и врши фактурисање."

- На страни 21, Образац 6:
Понуђач попуњава понуду на Обрасцу 6, СТРУКТУРА ЦЕНЕ, Партија 1/а – Гориво на
картице.
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Партија 1/а – Гориво на картице
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Укупна јединична
цена без пдв-а
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(6х8) =9.

(7х8) =10.

1001 –
3000 л
1 -1000 л
1001 –
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Укупна вредност јединичне цене без ПДВ-а
Укупна вредност јединичних цена без ПДВ (бројевима и словима):

Укупан ПДВ (бројевима и словима):
Укупна вредност јединичних цена са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________

