Број: ЈН 02/18/ОП
Датум: 05.04.2018.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Републике Србије
бр. 124/2012,14/2015/,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши:
1. ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Набавка природног гаса
02/18/ОП
Дана 13.03.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца објављен је
позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у отвореном поступку јавне
набавке број 02/18/ОП, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:
I
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 02/18/ОП мењају се следећа поглавља:

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
II
Нови рок за достављање понуда је 20.04.2018. године до 11,00 часова, док ће се јавно
отварање понуда обавити дана 20.04.2018. године у 11,30 часова.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Геронтолошки центар
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31
ПИБ 100959794
Матични број 08121249
Интернет страница наручиоца:www.gerontoloski.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту закон) , са подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке и конкурсном документацијом.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну
набавку је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
www. gerontoloski.rs
. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 02/18/ОП су добра – Набавка природног гаса
4. Контакт
Лице за контакт:Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке
тел. 024/644-425, факс 024/556-030, е- mail адреса slavica@gcsu.rs
мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, факс 024 556
030, е-mail адреса milan@gcsu.rs
5. Рок и начин подношења понуда
Понуде се подносе на адресу : Геронтолошки центар Суботица, Алеја
Маршала Тита бр. 31, 24000 Суботица, путем поште или лично на писарници.
Рок за подношење понуда је 20.04.2018. године до 11,00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца најкасније 20.04.2018. до 11,00 часова.
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту
адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда
за јавну набавку добара- Набавка природног гаса, број 02/18/ОП -НЕ
ОТВАРАЈ„.
6.Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 20.04.2018. године у 11,30 часова у
радним просторијама Геронтолошког центра у Суботици, Алеја Маршала Тита
бр. 31, 24000 Суботица.

лице.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда,
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда,
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача.
7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 5 дана од дана
отварања понуда.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку добара- Набавка
природног гаса јавна набавка број: 02/18/ОП.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Врста правног лица: микро, мало
,средње ,велико
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (E -M A IL):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица: микро, мало
,средње ,велико
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица: микро, мало
,средње ,велико
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица: микро, мало
,средње ,велико
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица: микро, мало
,средње ,велико
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Врста правног лица: микро, мало
,средње ,велико
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) Опис предмета набавке: набавка добара - Набавка природног
гаса, број 02/18/ОП:
Цена природног гаса по м³ без пореза
на додату вредност
Износ ПДВ-а
Цена природног гаса по м³ са порезом
на додату вредност
Уговорени рок плаћања износи
15 дана од дана промета.
Купац има право на рок
плаћања дужи од 15 дана, при
чему се уговорена цена гаса
увећава како следи:
1. Уговорени рок плаћања до
20 дана – корекција цене
0,25%;
2. Уговорени рок плаћања до
25 дана – корекција цене
0,50%
3. Уговорени рок плаћања до
30 дана – корекција цене
0,75%
4. Уговорени рок плаћања до
45 дана – корекција цене
2%.

Рок плаћања

Рок важења понуде
________ дана рачунајући од
(не може бити краћи од 90 дана од дана дана отварања понуда
отварања понуда)
Датум

Понуђач
М. П.

Напомене:
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.

