
Јавно комунално предузеће 
„3.Октобар“ Бор 
Број: 4/10   
Датум: 21.01.2014.године 
 

Комисија за јавну набавку добара- Набавка уља-мазива и остале течности, образована решењем бр.4/2 
од 14.01.2014.године ЈНОП 04/2014. 
 Бор, 21.01.2014.године 

 

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку добара- Набавка уља-мазива и остале течности ЈНОП 04/2014. 

Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.4/2 од 14.01.2014.године, у року предвиђеном за 
достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 
124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке у отвореном 
поступку добара- Набавка уља-мазива и остале течности, ЈНМВ 04/2014, свим заинтересованим 
лицима која су преузела конкурсну документацију доставља                                                                                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку уља-мазива и остале течности ЈНОП 04/2014, и то: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ 1  
ДРУГА ИЗМЕНА ОБРАЗАЦА ПОНУДЕ  

Понуда бр. ________________ од ________________ у отвореном поступку  бр. ЈНВВ 04/2014 - Набавка 
уља-мазива и остале течности, за коју је објављен позив на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца www.jkpbor.rs 14.01.2014.године 
Општи подаци о понуђачу   
Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефаx 
 

 

Електронска адреса понуђача 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 

Матични број понуђача 
 

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ) 

 
 

Заступник понуђача наведен у  
Агенцији за привредне регистре  
који може потписати уговор 

 

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

1) Понуду дајем: 
заокружити и податке уписати за а), б) или в) 
а) самостално 
б) са подизвођачем: 
1. ________________ 
2. ________________ 
3. ________________ 
[навести назив и седиште свих подизвођача] 
в) као заједничку понуду: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди] 
Цена се исказује у динарима без ПДВ-а. 
 

 

 

 

 

http://www.јкpbor.rs/


 

Ред. 
број Назив Јед. 

мере 
Оквирне 
количине 

Тип 
производа 

који се 
нуди 

Назив 
произво

ђача 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Укупно за дату 
количину без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 6  7 8=4х7 
1. Мултиградно уље SHPD 15W-40 

 
литар 2400     

2. Моторно уље SAЕ 15-40, API 
CG-4/CF/SJ за дизел моторе 

литар 1000     

3. Хидраулично уље HD-46 ili HD-
68 

литар 2400     

4. Уље SAE 90 ( уље за мењаче и 
редукторе) 

литар 600     

5. Уље за кочионе уређаје AT, 
DOT 4  

литар 200     

6. Уље за управљаче и 
аутоматске мењаче АТФ, 
суфикс А 

литар 800     

7. Моторно  уље 5W-40 фул 
синтетик API ACEA-E4-08 E7-08  

литар 50     

8. Хидраулично уље SАЕ -10 литар 450     

9. Трансмисионо уље које 
задовољава спецификацију 
Caterpillar TO-4 SAE 30 

литар 100     

10. Вишенаменско тракторскo уље 
које задовољава 
спецификацију Catelpillar МТО   
SAE 30 или Ford/New Holland 
M2C 134-D 

литар 120     

11. Моторно уље 10W-40 API 
SC/SJ/CF  

литар 400     

12. Уље за ваздушне компресоре 
градације 46  

литар 50     

13. Уље за мењаче 75-W90  литар 150     

14. Товатна маст FOR 2 кг 200     

15. Моторно уље 15W40 CL-4/CH-
4/SL/SJ  

литар 120     

16. Хидраулично уље HD 32 литар 300     

17. Уље за мешавину -синтетичко литар 150     

18. Антифриз 40% литар 1200     

19. Антифриз 100% G12 литар 200     

20. ATF уље за аутоматске мењаче 
Dexron II D 

литар 200     

  УKУПНО: 
 
 

 



 

 

 

Укупна цена изражена у динарима без ПДВ-а : 
 

 

Укупна цена изражена у динарима са ПДВ-ом:  
Словима : 

 
 

 

1. Рок важења понуде износи _____ ( _________________ ) дана од дана отварања понуда.   
                                           (не краћи од 30 дана)словима  
2.Рок испоруке:________________ календарских дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца за сваку  
појединачну испоруку. (не дуже од 7 календарских дана) 
3. Рок плаћања: Након извршене сваке појединачне  испоруке, у року од __________ дана  по пријему исправне 
фактуре.( не дужи од 45 дана) 
4. Место испоруке: Франко Наручилац ЈKП“3.ОKТОБАР“ Бор, 7.Јули 60. 
5. Начин плаћања: Вирмански уплатом на рачун понуђач 
6. За сва понуђена добра потребно је навест тип производа који се нуди. 
7. Понуђач поседује званични сертификат за предметну јавну набавку којим се доказује  квалитет  производа  са 
техничким и другим захтевима за уља издата од акредитоване лабораторије: _____________________________ бр. 
______ од _______________године, а који се доставља  у прилогу ове понуде; 
8. Лице  одговорно  за  контролу  квалитета:_________________________________________________; 
 
Понуђене јединичне цене добара која су предмет набавке након истека рока важења понуде до краја важења 
уговор, могу се усклађивати анексом уговора на почетку месеца за текући месец, на основу раста цена на 
мало, уз предходну писмену сагласност Наручиоца. 
 
Датум : ____________                              
Место:_____________   
                                                                              

                                           М.П.                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОG ЛИЦА 
                                                                 
____________________ 
  
                                                                     
Напомена: 

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 овласти  једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 



 

ОБРАЗАЦ 4 

ДРУГА ИЗМЕНА ТЕХНИЧKЕ СПЕЦИФИKАЦИЈЕ 

ПРЕДМЕТ: Набавка уља-мазива и остале течности 

Ред. 
број Назив Јед. 

мере 
Оквирне 
количине 

1 2 3 4 
1. Мултиградно уље SHPD 15W-40 

 
литар 2400 

2. Моторно уље SAЕ 15-40, API CG-4/CF/SJ за дизел 
моторе 

литар 1000 

3. Хидраулично уље HD-46 ili HD-68 литар 2400 

4. Уље SAE 90 ( уље за мењаче и редукторе) литар 600 

5. Уље за кочионе уређаје AT, DOT 4  литар 200 

6. Уље за управљаче и аутоматске мењаче АТФ, суфикс 
А 

литар 800 

7. Моторно  уље 5W-40 фул синтетик API ACEA-E4-08 E7-
08  

литар 50 

8. Хидраулично уље SАЕ -10 литар 450 

9. Трансмисионо уље које задовољава спецификацију 
Caterpillar TO-4 SAE 30 

литар 100 

10. Вишенаменско тракторскo уље које задовољава 
спецификацију Catelpillar МТО   SAE 30 или Ford/New 
Holland M2C 134-D 

литар 120 

11. Моторно уље 10W-40 API SC/SJ/CF  литар 400 

12. Уље за ваздушне компресоре градације 46 литар 50 

13. Уље за мењаче 75-W90  литар 150 

14. Товатна маст FOR 2 кг 200 

15. Моторно уље 15W40 CL-4/CH-4/SL/SJ  литар 120 

16. Хидраулично уље HD 32 литар 300 

17. Уље за мешавину -синтетичко литар 150 

18. Антифриз 40% литар 1200 

19. Антифриз 100% G12 литар 200 

20. ATF уље за аутоматске мењаче Dexron II D литар 200 

 

 

 



ТЕХНИЧKИ УСЛОВИ ЗА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ: 

- Поседовање важећег стандарда ИСО 9000 и ИСО 14000 за произвођача 

- За све понуђене производе неопходно је доставити каталог или копију извода (странице) из 
каталога из којег ће се видети карактеристике понуђених производа-спецификације које 
испуњавају понуђени производи-(фотокопија мора бити оверена печатом понуђача). 

- Напомена: Уколико понуђач не поседује каталог, за понуђене производе је неопходно 
доставити опис карактеристика понуђених производа, издатог од стране ппоизвођ.  

- Понуђач поседује званични сертификат за предметну јавну набавку којим се доказује  квалитет  производ   
са техничким и другим захтевима за уља издата од акредитоване лабораторије: 
_____________________________ бр. ______ од _______________године, а који се доставља  у прилогу  
понуде; 

- Лице  одговорно  за  контролу квалитета:_____________________________________________; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОБРАЗАЦ 8. 

ДРУГА ИЗМЕНА  ОБРАЗЦА СТРУKТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ KАKО ДА СЕ ПОПУНИ  

Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни  

за јавну набавку: Набавка уља-мазива и остале течности у отвореном поступку, редни број 04/2014 

а) Образац структуре понуђене цене у динарима 

Ред. 
број Назив Јед. 

мере 

Оквир
не 

колич
ине 

Тип 
производ
а који се 

нуди 

Назив 
произвођ

ача 
Јединична цена 

без ПДВ-а 
Јединична 

цена са  
ПДВ-ом 

Укупно за дату 
количину без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 6 7 8 9 10=4х7 
1. Мултиградно уље SHPD 15W-

40 
 

литар 2400      

2. Моторно уље SAЕ 15-40, API 
CG-4/CF/SJ за дизел моторе 

литар 1000      

3. Хидраулично уље HD-46 ili 
HD-68 

литар 2400      

4. Уље SAE 90 ( уље за мењаче 
и редукторе) 

литар 600      

5. Уље за кочионе уређаје AT, 
DOT 4  

литар 200      

6. Уље за управљаче и 
аутоматске мењаче АТФ, 
суфикс А 

литар 600      

7. Моторно  уље 5W-40 фул 
синтетик API ACEA-E4-08 E7-
08  

литар 50      

8. Хидраулично уље SАЕ -10 литар 450      

9. Трансмисионо уље које 
задовољава спецификацију 
Caterpillar TO-4 SAE 30 

литар 100      

10. Вишенаменско тракторскo 
уље које задовољава 
спецификацију Catelpillar 
МТО   SAE 30 или Ford/New 
Holland M2C 134-D 

литар 120      



11. Моторно уље 10W-40 API 
SC/SJ/CF  

литар 400      

12. Уље за ваздушне компресоре 
градације 46 

литар 50      

13. Уље за мењаче 75-W90  литар 150      

14. Товатна маст FOR 2 кг 200      

15. Моторно уље 15W40 CL-4/CH-
4/SL/SJ  

литар 120      

16. Хидраулично уље HD 32 литар 300      

17. Уље за мешавину -синтетичко литар 150      

18. Антифриз 40% литар 1200      

19. Антифриз 100% G12 литар 200      

20. ATF уље за аутоматске 
мењаче Dexron II D 

литар 200      

  Укупно у динарима без ПДВ-а:  

  Посебно исказан ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима  

Укупно динара са ПДВ-ом  

Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене  
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  
Уписати тип производа који се нуди-Kолона 6 
Уписати назив произвођача добра које се нуди- Kолона 7.  
Уписати јединичну цену добра без ПДВ-а-Kолона 8 
Уписати јединичну цену добра са ПДв-ом-Kолона 9 
Уписати укупну цену за дату количину добара(количина х јединична цена)без ПДВ-а-Kолона 10 
Остале напомене 

• ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СВЕ ПОДАТKЕ KАKО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО У ТАБЕЛИ (табела мора бити у 
потпуности попуњена) – као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је 
предвиђено у табели. 

датум: ________________                                                      потпис овлашћеног лица понуђача 
Место:_____________                      М.П.                                _______________________ 
 
 


