РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Београд
Комисија за јавну набавку
Број:300-404-01-00023/2013-D1006
Датум: 27.11.2013. године
Београд
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга
сервисирање и поправка службених возила са обезбеђивањем резервних делова потрошног
материјала и пратеће опреме, по партијама за потребе Пореске управе, Сектора за
материјалне ресурсе, Регионалног одељења Београд у отвореном поступку.
На основу члана 54. став 12. и члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама дајемо
измену и допуну конкурсне документације и то:
1.На страни 98 од 103, у Образцу структуре цене тачка 4, гласи „Укупна цена редовног
сервисирања „ мења се и гласи „ Укупна цена ванредног сервисирања“.
У прилогу „Страна 98 од 103“.
У осталом делу текст остаје непромењен.
2.У делу понуде у – Партија 7 Регистрационо подручје Петровац обухвата филијале
Петровац: 2 x Fiat Uno; 4 x Zastava 101 skalа; Кучево- 1 x Fiat Uno; 1 x Fiat tempra Велико Градиште- 2 x
Fiat Uno; 1 x Zastava 101 Голубац - 1 x Fiat Uno; 1 x Zastava 101 Жагубица-1 x Fiat Uno;1 x Fiat punto
због настале техничке грешке, брише се део наслова; Велико Градиште- 2 x Fiat Uno; 1 x
Zastava 101 Голубац - 1 x Fiat Uno; 1 x Zastava 101.

У осталом делу текст остаје непромењен.
У прилогу „Страна 63 од 89“

За Комисију
...................................
Нада Млаџић

19.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА
___________________________________
(уписати број партије)
Р.
бр.
1

Укупна цена
без ПДВ-а

Опис

1

Укупна цена редовног сервисирања
А (1+2 )

2

Укупна цена редовног сервисирања
А (1+2+3 )

3

Укупна цена ванредног сервисирања
Б (1+2 )
Укупна цена ванредног сервисирања
Б (1+2+3 )
Цена норма сата за услуге које нису
наведене у спецификацији

5

Укупна цена
са ПДВ-а
5

3

2

4

Стопа
ПДВ-а
4

Упутство како да се попуни:
1. У колони 3 понуђач уписује укупну цену у динарима без ПДВ-а.
2. У колини 4 понуђач уписује стопу ПДВ.
3. У колини 5 понуђач уписује укупну цену у динарима са ПДВ-ом
4. За ставку под редним бројем 3. уписује цену норма сата из понуде,(колона 3),
стопу ПДВ-а, (колона 4), и цену норма сата са ПДВ-ом, (колона 5).
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печаром, чиме потврђује
да су подаци наведени уобрасцу тачни.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду , група понуђача може да се определи да образац
структуре цене 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 структуре цене.

Напомена:Образац по потреби копирати, ако понуђач учествује у више партија
Конкурсна документација за јавну набавку услуга сервисирања и поправке службених возила по партијама,
ЈН број 11/2013 пречишћен текст измена страна
Страна 98 од 103

Партија 7
Регистрационо подручје Петровац
обухвата филијале Петровац: 2 x Fiat Uno; 4 x Zastava 101 skalа;
Кучево- 1 x Fiat Uno; 1 x Fiat tempra
Жагубица-1 x Fiat Uno;1 x Fiat punto

Понуду дајем (означити начин давања)
а) самостално

б) са подизвођачем ц) заједничка понуда
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име понуђача
Адреса седишта
Матични број понуђача
Порески идентификациони број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса (е-mail)
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
Заступник понуђача наведен у Агенцији за
привредне регистре који може потписати
уговор

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписан уговор доставља се овлашћење
заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати
уговор о јавној набавци.

Датум:
_______________

м.п.

Потпис понуђача
_________________________

Конкурсна документација за јавну набавку услуге сервисирања и поправке службених возила по партијама
ЈН 11/2013-Пречишћен текст
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