
Наручилац: Општинска управа Бечеј

Адреса: Трг ослобођења 2, Бечеј

Бр. Јн: 3/16

Датум : 17.04.2016. године

На основу члана 63.  Закона о јавним  набавкама („Сл гласник РС“ бр.  68/2015) Комисија за
јавне набавке објављује измену конкурсне документације за јавну набавку  бензинабензина и ауто гаса и ауто гаса
за потребе Општинске управе Бечеј за период од годину даназа потребе Општинске управе Бечеј за период од годину дана , јнмв  , јнмв  44/1/16  6  шифра из општегшифра из општег
речника набавке речника набавке  09132100, 09134200 и 09120000: 

На страни 14 конкурсне документације у Моделу уговора се мења члан 3. став 1. тако да уместо
„Предмет уговора је набавка и испорука горива –  бензина детаљно наведеног у техничкој
спецификацији конкурсне документације са ценом наведеном у понуди понуђача, која  износи
______________________________ динара по литру

                      уписати укупну вредност без ПДВ-а

која је увећана за износ пореза на додату вредност, који износи  ______________________ 
уписати износ ПДВ-а

динара, тако да укупна цена износи _____________________________динара по литру.“
             уписати укупан износ, цена + ПДВ

Треба да стоји:

„Предмет уговора је набавка и испорука горива –  бензина детаљно наведеног у техничкој
спецификацији конкурсне документације  и  у понуди понуђача. Цена БМБ 95 премујум износи
______________________________ динара по литру без ПДВ-а

која је увећана за износ пореза на додату вредност, који износи  ______________________ 
уписати износ ПДВ-а

динара, тако да укупна цена износи _____________________________динара по литру. 

Цена еуро дизела износи ______________________________ динара по литру без ПДВ-а
       

која је увећана за износ пореза на додату вредност, који износи  ______________________ 
уписати износ ПДВ-а

динара, тако да укупна цена износи _____________________________динара по литру.“
             уписати укупан износ, цена + ПДВ

На страни 16. конкурсне документације – Модел уговора за партију број 2 мења се члан 3 такоНа страни 16. конкурсне документације – Модел уговора за партију број 2 мења се члан 3 тако
да уместо:да уместо:
„„Предмет  уговора  је  набавка  и  испорука  горива  –  бензина  детаљно  наведеног  у  техничкојПредмет  уговора  је  набавка  и  испорука  горива  –  бензина  детаљно  наведеног  у  техничкој
спецификацији конкурсне документације са ценом наведеном у понуди понуђача, која износиспецификацији конкурсне документације са ценом наведеном у понуди понуђача, која износи



______________________________ динара ______________________________ динара по литрупо литру,,
                      уписати укупну вредност без ПДВ-а

која је увећана за износ пореза на додату вредност, који износи  ______________________ 
уписати износ ПДВ-а

динара, тако да укупна цена износи _____________________________динара динара, тако да укупна цена износи _____________________________динара по литрупо литру..
             уписати укупан износ, цена + ПДВ             уписати укупан износ, цена + ПДВ

Јединична цена горива (бензина) се може мењати на основу кретања цена на тржишту.

Уговор се закључује на укупну вредност од*******************“

Треба да стоји:

„Предмет уговора је набавка и испорука  редмет уговора је набавка и испорука  течног нафтног гасатечног нафтног гаса детаљно наведеног у техничкој детаљно наведеног у техничкој
спецификацији конкурсне документације са ценом наведеном у понуди понуђача, која износиспецификацији конкурсне документације са ценом наведеном у понуди понуђача, која износи
______________________________ динара ______________________________ динара по литру по литру без ПДВ-а,без ПДВ-а,

                   
која је увећана за износ пореза на додату вредност, који износи  ______________________ 

уписати износ ПДВ-а
динара, тако да укупна цена износи _____________________________динара динара, тако да укупна цена износи _____________________________динара по литрупо литру..

             уписати укупан износ, цена + ПДВ             уписати укупан износ, цена + ПДВ
Јединична цена течног нафтног гасатечног нафтног гаса се може мењати на основу кретања цена на тржишту.

Уговор се закључује на укупну вредност од*******************“

Комисија за јавне набавкеКомисија за јавне набавке


