ЈП „Градска стамбена агенција“Панчево
Његошева 1а, Панчево
19.03.2015.године

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“ бр. 124/2012)
објављујемо
ИСПРАВКУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке мале вредности за добра-ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНЕ
АУТОМОБИЛЕ ЈП“ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ПАНЧЕВО
Набавка редни број : 04/15-М

ИСПРАВКА СЕ ОДНОСИ НА:
1. Измену Обрасца бр.1- Позив, на страни 4. Тачка 9. – Критеријум за избор
најповољније понуде је економски најповољнија понуда, брише се „2. и 3.
елемент критеријума и мења се број пондера„ па измењен гласи:
„ 9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ је – економски
најповољнија понуда. Елементи критеријума су:
1. Цена горива (ЕУРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95)на дан сачињавања понуде.........80
пондера
2. Контрола трошкова, „on line“............................................................................ 20
пондера
У К У П Н О...................................................... 100 пондера
Испуњеност елемента критеријума број бензинских станица на територији
града Панчева и територији Републике Србије доказује се списком
бензинских станица (са локацијама) потписаним и овереним од стране
понуђача.
Разрада критеријума за оцењивање понуда дата је на посебном обрасцу“
2. Измену Обрасца бр.2, на страни 6, тачка 5) – Критеријуми за оцењивање
понуде је економски најповољнија понуда брише се „2. и 3. елемент
критеријума и мења се број пондера„ па измењен гласи:
5) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЈЕ ЕКОНОМСКИ
НАПОВОЉНИЈА ПОНУДА
Елементи критеријума су:
1. Цена горива (ЕУРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95)на дан сачињавања понуде ........ 80
пондера
2. Контрола трошкова, „on line“............................................................................ 20
пондера
У К У П Н О...................................................... 100 пондера
У случају када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача са већим бројем
бензинских станица на територији града Панчева.

3. Измену Обрасца бр.2 - на страни 7.у тачки 7) Додатнe информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, иза текста „..доставом захтева
најкасније..“ брише се текст „ 3(три) „ и измењен гласи:
„7) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде могу се
тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за достављање понуда, на адресу: ЈП“Градска стамбена
агенција“Панчево, Његошева 1а, са назнаком: Питања за јавну набавку мале
вредности (бр. ЈН 04/15-М), на факс број 013 /304-933 или на e-mail адресу
osa@3dnet.rs , контакт особа Зденка Јокић. Наручилац ће одговоре објавити и
на Порталу управе за јавне набавке РС.
Није дозвољено подносити захтев за додатне информације или појашњења
телефоном. „
4. Измену Обрасца бр.5 на страни 15.- у делу - Додатни услови за учешће, под
тачком бр. 2, у подтачки 5) након текста „да располаже довољним бројем
бензинских станица на територији града Панчево (минимално 1 станица) и на
осталој територији Републике Србије“ брише се наставак „(минимум 10
станица) и измењен гласи:
„ 5) да располаже довољним бројем бензинских станица на територији града
Панчево (минимално 1 станица) и на осталој територији Републике
Србије
(минимум 5 станица) у мрежи бензинских станица на путним
правцима:
Панчево-Београд; Панчево-Шабац; Панчево-Нови Сад; Панчево-Зрењанин;
Панчево-Суботица; Панчево-Чачак; Панчево-Ваљево; Панчево-Краљево;
Панчево-Крагујевац; Панчево-Лесковац; Панчево- Ниш; Панчево-Ужице.
ДОКАЗ:
•
Списак бензинских станица на територији града Панчева (са локацијама)
потписаним и овереним од стране понуђача.(на сопственом обрасцу)
•
Списак бензинских станица на територији Републике Србије (са
локацијама) потписаним и овереним од стране понуђача.(на сопственом
обрасцу)
5. Измену Обрасца бр. 10 , на страни 30. Разрада критеријума за оцењивање
понуда , брише се 2.и 3. елемент критеријума и број пондера и измењен гласи:
„РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ је – економски
најповољнија понуда. Елементи критеријума су:
1. Цена горива (ЕУРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95)на дан сачињавања понуде.........80
пондера
2. Контрола трошкова, „on line“............................................................................ ....20
пондера
У К У П Н О..................................................................................................................100
пондера

Разрада критеријума:
1. ЦЕНА ГОРИВА (макс. 80 пондера)
Понуђач који је понудио најнижу цену добија максималан број пондера по
овом
критеријуму – 80.
Остале понуде ће бити пондерисане по следећој формули:
најнижа понуђена цена х 80
понуђена цена

2. КОНТРОЛА ТРОШКОВА „on line“ (макс.20 пондера)
По овом критеријуму понуђачи ће бити пондерисани на следећи начин:
4.1. Уколико понуђач пружа могућност контроле трошкова „on line“(
апликација постоји ) добија максимално 20 пондера
4.2. Уколико понуђач не пружа могућност контроле трошкова „on line“
(апликација не постоји ) добија 0 пондера
Укупна оцена и рангирање извршиће се на основу збира пондера за сваки
од наведених елемената критеријума економски најповољније понуде.
У случају прибављања две или више понуда са једнаким бројем бодова
наручилац ће приликом избора економски најповољније понуде предност
дати понуђачу са већим бројем бензинских станица на територији града
Панчева“
6. Измену укупног броја страница конкурсне документације. Измена нумерације
на последњој страници конкурсне документације у доњем левом углу брише се:
„Страница 39 од 39“ и измењена гласи „Страница 38 од 38“

Комисија за јавну набавку

