
ЈП  “ИНГРИН“  Инђија  

Број: 1-10/2020 

Дана, 04.02.2020. године 

Цара Душана бр. 1 

Инђија 

 

 

На основу члана  63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',  број 

124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку по захтеву заинтересованог лица за 

додатним информацијама и појашњењем Конкурсне документације за ЈНMВ добара 

број 1/2020 – Горива, који је заведен под  дел. бр. 1-8/2020 дaнa 04.02.2020. године,  

врши Имене и допуне конкурсне   документације објављене дана  28.01.2020. године  на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца,  како следи: 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА  

  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈНМВ  бр. 1/2020  

 

   

У поглављу  VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на 

страни 16/38  у тачки 9.2   мења рок важења понуде тако да сада гласи: 

 

„9.2 Захтев  у  погледу  рока  важења  понуде:  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.“ 

 

У  образцу 5)  Понуда на страни 26/38 мења у тачки 1.  се рок важења понуде тако 

да сада гласи: 

 
„1. Рок важења понуде:______ дана од дана отварања понуда (минимум  30 дана);“ 

 

 

 

Рок за подношење понуда за ЈНМВ  број 1/2020  се неће  продужавати: 

10.02.2020. године  до  13:00 часова.  

 

 

 

Објавити:  

 

- на Порталу јавних набавки  

- на интернет страници Наручиоца. 
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4)  понуђачу који ће издати рачун, 
5)  рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
6)  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у Обрасцу бр. V-а конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга  може  поднети  понуду  самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА, РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  
 
9.1 Захтеви  у  погледу начина,  рока и  услова  плаћања: 
Плаћање је динарско, на пословни рачун изабраног понуђача по испоруци горива, 
према фактури коју испоставља понуђач на основу документа којим је потврђена 
испорука добара. Понуђач (добављач) испоставља фактуру према ценовнику који важи 
на дан испоруке горива, на продајном објекту на коме се врши испорука.  
 
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана испостављања исправно 
сачињеног рачуна ни дужи од 45 дана. Услови плаћања су у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник 
РС”,  бр. 119/2012 и 68/15). 
Рачуни за испоручена добра испостављају се се два пута месечно за периоде 
испоруке од 1-огдо 15-оги од 16-огдо краја месеца. 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави рабатну скалу (одобрен попуст за 
набављене количине), која ће уколико буде изабран, бити саставни део уговора.  
Попуст се одобрава Наручиоцу испостављањем књижног одобрења на крају 
сваког месеца. 
 
9.2 Захтев  у  погледу  рока  важења  понуде:  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 
продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
9.3. Средство финансијског обезбеђења: 

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року до 5 дана од дана 
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5) ПОНУДА бр. __________ од __________2020. године за ЈНМВ добара број 1/2020 - 

ГОРИВА  

 

Назив горива 
Јединична 

мера 

Оквирна 

количина за 

12 месеци 

Јединична 

цена без ПДВ-

а 

Укупна  цена 

без ПДВ-а 

1.  Evro Premium BMB 95 1 литар 5.500   

2.  Evro Dizel  1 литар 13.000   

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ 
 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

  

Понуда се подноси: 

 

 1. самостално   2. заједничка понуда    3. са подизвођачем  (заокружити један од начина) 

У укупној вредности понуде подизвођа __________________________ учествује у износу                                                                                                    

(назив) 

 од ________________ односно _______% од вредности укупне понуде и извршиће 

 _________________________________________________________. 

      (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

 

1. Рок важења понуде:______ дана од дана отварања понуда (минимум  30 дана); 

2. Услови плаћања:_____________________________________________(рок плаћања не 

може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана од достављања фактуре); 

Понуђач је дужан да уз образац понуде достави рабатну скалу (одобрен попуст за 

набављене количине). Попуст се одобрава Наручиоцу испостављањем књижног 

одобрења на крају сваког месеца. 

3. Рок испоруке: сукцесивно, према потребама Наручиоца, 12 месеци од дана 

потписивања уговора. 
4. Место и начин испоруке: на свим малопродајним објектима - бензинским станицама 

Понуђача на територији Републике Србије, путем картица за тражене врсте горива које гласе 

на службено возило, у свему у складу са техничком спецификацијом. 

5. Бензинска станица на подручју општине Инђија и њена удаљеност од седишта 

наручиоца: ___________________________________________________________________ 

(најмање 1 бензинска пумпа удаљености до 5 км од седишта наручиоца, адреса). 

 

Место и датум: __________________                                                                 Понуђач 

 

                                                                      М.П.                                  _______________________ 

                                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: *Образац понуде понуђач мора да попуни   и  потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. Понуђачи морају понудити свa 2 (два) артикла из обрасца понуде, уписати 

јединичне цене и укупне цене за сваки артикал, као и укупну цену за целокупну набавку. Свака 

понуда која не буде сачињена на описан начин биће одбијена као неприхватљива, из разлога 

што би другачије сачињена понуда била неодговарајућа јер не би потпуно испуњавала све 

техничке спецификације наручиоца, нити би било није могуће утврдити њену стварну садржину 

и упоредити је са другим понудама. 
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