
ЈП КОМУНАЛАЦ
ул.Војводе Мишића 50
18300 Пирот
komunalac.pirot@mts.rs
Бр.ЈН-23-15/4-7
Датум: 14.01.2016.год.

У складу са Чланом 63.Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС
124/2012,68/2015) Наручилац ЈП Комуналац врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У конкурсној документацији за Јавну набавку нафтних деривата, ЈН-23-15,у
делу Врсте критеријума за доделу уговора,врши се измена критеријума за
ПАРТИЈУ 3:

ПАРТИЈА 3
Елементи критеријума са пондерима за оцену понуда су дати у следећој табели:

Ред.
број

Елемент критеријума Максималан број пондера

1 Понуђена цена 60
2 Рок плаћања 30
3 Еколошке предности и заштита животне

средине 10
УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА 100

1. Понуђена цена
Пондерисање по овом елементу критеријума врши се на следећи начин: Понуда
са најнижом ценом добија максималан број пондера - 60 пондера.Остале понуде
се вреднују по следећој формули:

C min

C = ---------------------- x 60
C pon

При чему је: C- број пондера за елемент критеријума цена; C min- најнижа
понуђена цена без ПДВ-а; C pon - понуђена цена без ПДВ-а понуде која се
оцењује.
2 . Рок плаћања
Пондерисање по овом елементу критеријума врши се на следећи начин:
Понуда са најдужим роком плаћања добија максималан број пондера - 30
пондера.Остале понуде се вреднују по следећој формули
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Rp pon

Rp = ---------------------- x 30
Rp max

При чему је: Rp - број пондера за елемент критеријума рок плаћања; Rp pon -
понуђени рок плаћања изражен бројем дана који не може бити краћи од 30 дана
ни дужи од 45 дана од дана настанка ДПО; Rp max - најдужи понуђени рок
плаћања изражен бројем дана.

4.Еколошке предности и заштита животне средине
Понуде понуђача који доставе доказ да поседују сертификат ISO 14001 (или
одговарајући)- Систем менаџмента заштитом животне средине ,важећи на дан
отварања понуда, биће оцењене са 10 пондера.
Понуде понуђача који не доставе овај доказ биће оцењене са 0 пондера.

Број пондера ће се заокруживати на две децимале.

У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНОМ ИЗМЕНОМ , ДОСТАВЉАМО НОВИ
ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3, (страна 34
конкурсне документације ) КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПРИЛОГУ ОВЕ
ИЗМЕНЕ.

Ова измена представља саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку 23-15



Образац спецификације за Партију 3

Назив Планирана

количина

Јед. мере Цена по јединици

мере

без ПДВ-а

Укупна цена без ПДВ-а

Ауто гас ТНГ 5.000 литар

ПДВ

Укупно са ПДВ-ом:
Валута плаћања
(не краће од 30 дана ни дуже од 45 дана) ____ дана од дана настанка ДПО

Рок важења понуде
(не мање од 30 дана) ________ дана

Место испоруке Бензинска станица Понуђача на
територији Пирот

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.


