ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Зајечар
Расадничка бб
Број: 6880
Датум: 19.10.2018 .године
e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com
Fax: 019/421-164

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара –моторног горива за потребе Здравственог центра Зајечар у oтвореном поступку јавне набавке
Број јавне набавке 16/18
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 2.ЗЈН, наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
Да ли сте греском оставили у понуди на страни 16 “Проценат умањења између понуђене цене И процењене
цене за моторни бензин (стр. 4) без ПДВ-а: ____%” (исто из дизел) с обзиром да сте на страни 4 обрисали
процењену цену?

Одговор 1 :
1.

Врши се допуна на истој страни конкурсне документације (стр.16.), у оквиру обрасца VI-Обрасца
понуде тако што се брише текст: Проценат умањења између понуђене цене И процењене цене за
моторни бензин (стр. 4) без ПДВ-а: ____%, тако да образац понуде , сада изгледа:

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ___________ oд __________
За јавну набавку у отвореном псотупку јавног позива бр. 16/18

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА
ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ЈН бр. 18/17

Ред.

Назив материјала

Јед.мере

Количина

1.

Моторни бензин БМБ
95

литар

18.000

2.

Евро дизел

литар

43.500

број

Јед.цена без
ПДВ-а

Јед.цена са
ПДВ-ом

СВЕГА:

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

Напомена: Понуђачи подносе цену формирану на дан расписивања позива за подношење
понуда и конкурсне документације за предметну јавну набавку, односно на дан
24.09.2018.године, по званичном ценовнику понуђача у седишту наручиоца. Уз понуду
достављају званични ценовник понуђача у седишту наручиоца.
Уколико понуђач понуди другу цену у односу на цену из званичног ценовника понуђача у
седишту наручиоца, потребно је да достави објашњење за разлику у цени, коју ће примењивати
током трајања уговора.
Рок плаћања (не краћи од 30 дана):

______________________;

Рок испоруке сукцесивно безинска станица са коришћењем компанијске Картице

ДА

НЕ
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана): ____________________;

Објашњење понуђача за понуђену цену:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Прилог:
-

Измена II конкурсне документације бр. 6880 /1 од 19.10.2018.године

-

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Комисија за јавне набавке

