Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4093 F: +381 21 487 4087
office.uprava@vojvodina.gov.rs
www.uprava.vojvodina.gov.rs
БРОЈ:404-50/2015
ДАТУМ: 02.03.2015. год
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012 и 14/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за
заједничке
послове
покрајинских
органа
број:404-50/2015
од
09.02.2015.године
сачинила је
ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.2
Конкурсне документације за јавну набавку добара - деривати нафте
ЈНОП 01/2015
Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара деривати нафте (број КД: 404-50/2015), и то на следећи начин:
1. У Конкурсној документацији на страни 5-6/48 КД у делу III „ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, KОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ.“ мењају се тачка 1. „Врста, техничке карактеристике (спецификације)“ и тачка 2.
„Квалитет, количина и опис добара, радова или услуга“ и то тако што сада гласе:
1. Врста, техничке карактеристике (спецификације):
ДЕРИВАТИ НАФТЕ
РЕД.
БР.

НАЗИВ И ВРСТА

1

Евро премијум БМБ-95

2

Евро дизел

Понуђач гарантује квалитет испоручених добара утврђен Правилником о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, број
123/2012, 63/2013, 75/2013 и 144/2014) и то:
- за Евро премијум БМБ 95 квалитет утврђен стандардом SRPS EN 228
- за Евро дизел квалитет утврђен стандардом SRPS EN 590.
Понуђач уз понуду доставља Опште услове за издавање и коришћење картица, који ће
бити саставни део уговора о јавној набавци. Одредбе Општих услова примењиваће се
уколико нису у супротности са обрасцем понуде и одредбама уговора о јавној набавци
(укључујући и прилоге који чине саставни део уговора).
Понуђач се обавезује да ће наручиоцу одобравати све попусте на цене и
количине које одобрава и другим корпоративним клијентима, на основу важећих скала
попуста, о чему писаним путем обавештава наручиоца. Цене уговорених нафтних
деривата умањују се на основу преузетих количина на месечном нивоу, за календарски
месец, по скали понуђача. Ако понуђач одобрава попусте на цене и количине

корпоративним клијентима, на основу важећих скала попуста, дужан је да Наручиоцу
приликом закључења уговора достави важећу скалу попуста. Скала понуђача ће бити
саставни део уговора о јавној набавци.
2. Квалитет, количина и опис добара, радова или услуга:
Количина:
РЕД.
БР.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈЕД. МЕРЕ

КОЛИЧИНА

1

Евро премијум БМБ-95

литар

136.000

2

Евро дизел

литар

226.000

Планирана количина која је наведена је оквирна. Стварно купљена (испоручена)
количина путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања од предвиђене
количине, у зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања не
смеју прећи укупно уговорену цену.
Понуђач мора у оквиру своје понуде да понуди сва добра захтевана и наведена од
стране Наручиоца и то у захтеваној количини. Уколико понуђач не понуди сва добра
одређена од стране Наручиоца понуда ће се одбити.
Квалитет и опис добара:
Квалитет и детаљан опис добара дат је у делу III, тачка 1. ове конкурсне
документације.
Понуда мора у свему да одговара минималним захтевима дефинисаним од стране
Наручиоца. У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима
наведеним У Техничкој спецификацији понуда ће бити одбијена.

2. У Конкурсној документацији на страни 27-29/48 КД постојећи Образац понуде
замењује се новим обрасцем понуде који је дат у прилогу ових измена и допуна.
Приликом подношења понуде понуђачи морају да поднесу VII - Нов образац понуде у
супротном ће њихова понуда бити одбијена.
3. У Конкурсној документацији на страни 36/48 КД постојећи образац VII/3 ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ДЕРИВАТИ
НАФТЕ замењује се новим обрасцем (VII/3 - НОВ ОБРАЗАЦ - ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈА) ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ДЕРИВАТИ НАФТЕ ЈНОП 01/2015) који
је дат у прилогу ових измена и допуна. Приликом подношења понуде понуђачи морају
да поднесу VII/3 - НОВ ОБРАЗАЦ - ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ДЕРИВАТИ НАФТЕ ЈНОП 01/2015, у супротном ће њихова
понуда бити одбијена.
4. У Конкурсној документацији на страни 37-41/48 КД постојећи Модел уговора
замењује се Новим моделом уговора који је дат у прилогу ових измена и допуна.
Приликом подношења понуде понуђачи морају да поднесу VIII - Нов модел уговора у
супротном ће њихова понуда бити одбијена.
5. У Конкурсној документацији на страни 42-43/48 КД
понуђене цене замењује се Новим обрасцем структуре
прилогу ових измена и допуна. Приликом подношења
поднесу IX/1 - Нов образац структуре понуђене цене у
бити одбијена.

постојећи Образац структуре
понуђене цене који је дат у
понуде понуђачи морају да
супротном ће њихова понуда

Измене и допуне бр.2 су саставни део конкурсне документације.
Измене и допуне конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе за
заједничке послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“.
ПРИЛОЗИ (3):
1. VII - Нов образац понуде
2. VII/3 - НОВ ОБРАЗАЦ - ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ДЕРИВАТИ НАФТЕ ЈНОП 01/2015
3. VIII - Нов модел уговора
4. IX/1 - Нов образац структуре понуђене цене

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Наташа Нађ
Ивана Секулић
Ирена Кртинић
Жељко Чанак

VII - НОВ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ДЕРИВАТИ НАФТЕ
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 09.02.2015. године, као и на
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа
ЈНОП 01/2015
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из извода АПР)
Пословно име:

Скраћено пословно име:
Правна форма:
Адреса седишта:
Општина:

Место:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем поште:
Општина:

Место:

Улица:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Оснивач (*лични подаци оснивача - попуњава само предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лични број:

*

*
Претежна делатност:

Шифра делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде:
Интернет страница на којој су докази

Назив делатности:

из чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико
се не достављају уз понуду):
Понуђач је уписан у регистар
понуђача:

ДА

НЕ

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
- самостално
- као заједничка
понуђача:*

понуда

групе

1.
2.
3.
4.
5.

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду

- као понуда са подизвођачем:
Назив и седиште:

Проценат укупне вредности
набавке која ће се
поверити поизвођачу:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи
подаци о понуђачу из групе понуђача.
•Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи
подаци о подизвођачима.

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
ОТВАРАЊА ПОНУДА

ИЗРАЖЕН

У

БРОЈУ

ДАНА

ОД

Напомена: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда

Рок важења понуде је ____________ дана од дана отварања понуда

ДАНА

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА
Предмет:

ДЕРИВАТИ НАФТЕ:
• Евро премијум БМБ - 95
• Евро дизел

Цена без ПДВ по литру за
евро премијум БМБ – 95

_____________________ динара

Цена без ПДВ по литру за евро
дизел:

_____________________ динара

Укупна цена без ПДВ:
Укупна цена са ПДВ:
Укупан број бензинских
станица на територији
Републике Србије:

Начин, услови и рок плаћања:

Начин, место и рок испоруке:

Путем платних (корпоративних) картица, на основу
уплаћеног аванса за одређену количину горива по налогу
наручиоца.
Рок плаћања је 7 (седам) дана од дана пријема
предрачуна за авансну уплату.
Сукцесивно, у складу са потребама
бензинским станицама понуђача

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
потпис овлашћеног лица

наручиоца,

на

VII / 3 - НОВ ОБРАЗАЦ - ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ДЕРИВАТИ НАФТЕ
ЈНОП 01/2015
РЕД.
БР.

ПРЕДМЕТ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈЕД. МЕРЕ

КОЛИЧИНА

1.

Евро премијум БМБ - 95

литар

136.000

2.

Евро дизел

литар

226.000

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ
ПДВ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: __________________ динара
ПДВ: __________________ динара
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:

__________________ динара

м.п. ________________________
потпис овлашћеног лица

VIII - НОВ МОДЕЛ УГОВОРА
НАПОМЕНА: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он
представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен
уговор о јавној набавци. МОДЕЛ УГОВОРА уговора ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ,
ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ, ОН ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ.
Наручилац ће, уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, а након што му је уговор додељен, доставити УЈН доказ негативне референце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА
– ДЕРИВАТИ НАФТЕ Редни број јавне набавке: ЈНОП 01/2015
закључен дана ____________ 2015.године, у Новом Саду, између:

1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Добривоје
Антонић, и
2. ________________________________________________________________
(скраћено пословно име)

из _____________________________, ул. ___________________________ бр.____,
(у
даљем
тексту:
Добављач),
_____________________________________________.

кога

заступа

(функција и име и презиме)

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________
_____________,

из

(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________
_____________,

из

(скраћено пословно име из извода АПР)

ул. ____________________________________________________ бр____,
(у
даљем
тексту:Добављач),
____________________________________.

а

коју

заступа

(име и презиме)

На
основу
Споразума
о
извршењу
јавне
набавке
број:__________________ од _____________ 2015. године који је саставни
део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички
пуномоћник групе понуђача буде_____________________________ директор
________________________________
(име и презиме)

(скраћено пословно име из АПР)

из _________________, ул. ___________________________ бр. ______.

Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено
солидарно Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.
Подаци о Наручиоцу:

Подаци о Добављачу:

ПИБ:

100716377

ПИБ:

Матични број:

08034613

Матични број:

Број рачуна:

840-30640-67

Број рачуна и

Управа за трезор

назив банке:

Телефон:

021/487 4750

Телефон:

Факс:

021/557 004

Факс:

E-mail:

office.uprava@vojvodina.gov.rs

E-mail:

Основ уговора:
Број ЈН:

404-50/2015

Редни број ЈН:

ЈНОП 01/2015

Датум објављивања Позива за подношење
позива на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца

09.02.2015. године

Број и датум одлуке о додели уговора:

* попуњава наручилац пре закључења
уговора

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *_________ од __________ 2015. год
* попуњава наручилац пре закључења уговора

Члан 1.
Предмет Уговора је набавка деривата нафте на бензинским станицама
Добављача, а за потребе Наручиоца и то:
- Евро премијума БМБ – 95
- евро дизела
(у даљем тексту: добра) који су предмет јавне набавке Наручиоца спроведене у
отвореном поступку редни број ЈНОП 01/2015.
Врста, количина и квалитет добара утврђени су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, Техничкој
спецификацији из Конкурсне документације број:404-50/2015 (у даљем тексту:
Техничка
спецификација)
и
прихваћеној
Понуди
Добављача
деловодни
број:____________ од _____________2015. године (у даљем тексту: Понуда).
Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора.
Члан 2.
Уговорне стране прихватају јединичне цене коју је Добављач дао у Понуди, а
укупна уговорена вредност за деривате нафте износи _______________________
динара без ПДВ, односно ___________________________ динара са ПДВ.

Плаћање ће бити вршено у складу са ценама нафтних деривата које важе на
дан преузимања нафтних деривата у возило Наручиоца на бензинским станицама
Добављача на којима се врши испорука добара.
Цене наведене у ставу 1. овог члана су променљиве и утврђују се одлукама
Добављача, а у складу са законом и подзаконским актима.
Члан 3.*
Добављач се обавезује да ће Наручиоцу одобравати све попусте на цене и
количине које одобрава и другим корпоративним клијентима, на основу важећих
скала попуста, о чему писаним путем обавештава Наручиоца.
Цене уговорених нафтних деривата из члана 2. став 1. овог уговора умањују се
на основу преузетих количина на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим
скалама попуста Добављача, које су саставни део овог уговора.
*овај члан уговора се примењује само ако Добављач нуди ову могућност, односно ако одобрава
попусте на цене и количине корпоративним клијентима

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Члан ____.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то
________________________________________________________________
(део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу

____________________________________________
(скраћено пословно име подизвођача)

из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______%
од укупно уговорене вредности.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то
________________________________________________________________
(део предмета који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу

____________________________________________
(скраћено пословно име подизвођача)

из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______%
од укупно уговорене вредности.
За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара
Добављач, као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има
наведеним у овом члану.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши вирмански на
текући
рачун
Добављача
број
____________________________
код
банке
____________________________ и то у року 7 (седам) дана од дана пријема
предрачуна за авансну уплату.
Наручилац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење картице.
На основу извршених уплата, Наручиоцу се на крају месеца издаје листа
извршених авансних уплата и авансни рачун.
Обавезе Наручица из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години
биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за
наредну буџетску годину.
Члан 5.
Наручилац може преузимати деривате нафте на бензинским станицама
Добављача, путем корпоративних картица, до износа уплаћених средстава (лимита).

Члан 6.
Добављач једном месечно, последњег дана у месецу, доставља Наручиоцу
коначан рачун за испоручене деривате нафте у претходном месецу, заједно са
спецификацијама о трансакцијама извршеним путем корпоративних картица.
Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, не
буде обухваћена рачуном за тај период, биће укључена у рачун за наредни обрачунски
период.
Члан 7.
Добављач ће Наручиоцу, за куповину деривата нафте из члана 1. овог Уговора
на бензинским станицама, издати корпоративне картице у одређеном броју, које ће
садржати следеће:
• серијски број корпоративне картице и ПИН код корисника
• назив Наручиоца, седиште и регистарски број возила
Закључивањем овог уговора, Наручилац – корисник корпоративне картице
прихвата сва права и обавезе утврђене Општим правилима и условима за издавање и
коришћење корпоративних картица Добављача, а која чине саставни део овог уговора.
Члан 8.
Место испоруке добара су бензинске станице Добављача на територији
Републике Србије, а у складу са потребама Наручиоца.
Списак бензинских станица Добављача је саставни део овог уговора (Прилог 1.)
Члан 9.
Добављач је дужан да испоручује добра која имају квалитет одређен Правилником о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”,
број 123/2012, 63/2013, 75/2013 и 144/2014).
Члан 10.

Наручилац има право на рекламацију квалитета испоручених добара, у ком
случају је дужан да уложи приговор најкасније у року од 24 часа од сазнања за
недостатак.
У случају приговора на квалитет испоручених добара, а по пријему приговора
Наручиоца, Добављач је дужан да упути стручно лице ради узорковања добара која се
дају на анализу.
Наручилац и Добављач су сагласни да до момента окончања рекламационог
поступка свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.
Трошкове анализе, уколико се рекламација на квалитет покаже оправдана сноси
Добављач, а уколико се покаже да добра имају квалитет у складу са Техничком
спецификацијом, трошкове анализе сноси Наручилац.
Члан 11.
Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе:
поплава, пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката
међународних органа или организација и других догађаја, који се нису могли избећи
или предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да
изврше уговорне обавезе.
Добављач се ослобађа одговорности у случају поремећаја у снабдевању
тржишта нафтом и нафтним дериватима који су изазвани: актима државних органа,

изменама прописа који регулишу услове и начин увоза, прераде и промета нафте и
нафтних деривата, кваровима, или непланираним ремонтима рафинерија или
нафтовода и сличним догађајима.
Члан 12.
Уговор се закључује на одређено време, до испуњења уговорених обавеза по
захтеву Наручиоца.
Члан 13.
Свака уговрна страна може раскинути овај уговор писменим путем, уз отказни
рок од 15 (петнаест) дана, уколико друга уговорна страна не испуњава уговором
преузете обавезе и тиме наноси штету другој уговорној страни, задржавајући право на
накнаду трошкова насталих до тада у реализацији посла.
Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим
односима, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а
у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно надлежног суда у
Новом Саду.
Члан 16.
Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 6 (шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка.

Саставни део овог Уговора су:
- Прилог 1: Списак бензинских станица Добављача на којима наручилац може користити
корпоративну картицу
- Прилог 2: Спецификација возила за издавање корпоративне картице за гориво
- Прилог 3: Општа правила и услови за издавање и коришћење картице за гориво
- Прилог 4: Захтев за издавање корпоративних картице за гориво
- Прилог 5: Записник о примопредаји корпоративних картица за гориво
- Прилог 6: Скала попуста на преузете количине нафтних деривата (ако Добављач нуди ову
могућност, односно ако одобрава попусте на цене и количине корпоративним клијентима)

ЗА НАРУЧИОЦА
м.п. ________________________
Добривоје Антонић

м.п.

ЗА ДОБАВЉАЧА
________________________

IX/1 - НОВ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ПОНУЂАЧА ______________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци добара – деривати нафте (ЈНОП
01/2015)
1. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ-95

Предмет ЈН

Количина

Јединична
цена без
ПДВ
(јед. мере
је литар)

1

2

3

Евро
премијум
БМБ - 95

136.000
литара

Јединична
цена са
ПДВ
(јед. мере
је литар)

Укупна цена
без ПДВ

Укупна цена
са ПДВ

4

5 (2x3)

6 (2x4)

УКУПНО:

ПРИКАЗ ПРОЦЕНТУАЛНОГ УЧЕШЋА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ТРОШКОВА
Произвођачка цена
/Набавна цена

__________ динара

___ %

Трошкови превоза

__________ динара

___ %

Трошкови царине

__________ динара

___ %

Трошкови осигурања

__________ динара

___ %

Малопродајна маржа

__________ динара

___ %

Цена без фискалних
захвата

_________ динара

___ %

Акциза

__________ динара

___ %

Цена са акцизом

__________ динара

___ %

Порез на додату вредност

__________ динара

___ %

Евентуални попусти

__________ динара

___ %

Малопродајна цена

__________ динара

/

2. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЕВРО ДИЗЕЛ

Предмет ЈН

Количина

Јединична
цена без
ПДВ
(јед. мере
је литар)

1

2

3

Евро дизел

226.000
литара

Јединична
цена са
ПДВ
(јед. мере
је литар)

Укупна цена
без ПДВ

Укупна цена са
ПДВ

4

5 (2x3)

6 (2x4)

УКУПНО:
ПРИКАЗ ПРОЦЕНТУАЛНОГ УЧЕШЋА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ТРОШКОВА
Произвођачка цена
/Набавна цена

__________ динара

___ %

Трошкови превоза

__________ динара

___ %

Трошкови царине

__________ динара

___ %

Трошкови осигурања

__________ динара

___ %

Малопродајна маржа

__________ динара

___ %

Цена без фискалних
захвата

_________ динара

___ %

Акциза

__________ динара

___ %

Цена са акцизом

__________ динара

___ %

Порез на додату вредност

__________ динара

___ %

Евентуални попусти

__________ динара

___ %

Малопродајна цена

__________ динара

/

ПОНУЂАЧ
М.П. _________________________
потпис овлашћеног лица

