Број: 541
Датум: 20.04.2015.године
Крагујевац
ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 01/2015- Услуге превоза путника у градском и приградском превозу
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, допуњавамо Конкурсну документацију за јавну набавку услуга бр. 01/2015Услуге превоза путника у градском и приградском превозу, за сваку од партија, са Обрасцем структуре цена са упутством како да се
попуни, који је саставни део Обрасца понуде по свакој партији:
 За партију 1 додајемо страну 40/1 од 183+8 и страну 40/2 од 183+8
 За партију 2 додајемо страну 44/1 од 183+8 и страну 44/2 од 183+8
 За партију 3 додајемо страну 48/1 од 183+8 и страну 48/2 од 183+8
 За партију 4 додајемо страну 52/1 од 183+8 и страну 52/2 од 183+8
Конкурсна документација за јавну набавку услуга бр. 01/2015- Услуге превоза путника у градском и приградском превозу, садржи
укупно 183 + 8 стране (укупно после допуне 191 страна).
Обрасци структуре цена са упутством како да се попуне су саставни део Конкурсне документације и Обрасца Понуде која је саставни део
Модела уговора по свакој партији.
Допуну Конкурсне документације за јавну набавку услуга бр. 01/2015- Услуге превоза путника у градском и приградском превозу
објављујемо на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку

Ред.
Бр.

1
1.
2.
3.
4.

Тип и број
возила

2
Соло- 24
возила

Укупно
годишње
километара
по возилу

3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – Партија 1
(саставни део Обрасца понуде)
Бр. возила
Јед. цена
Јед. цена
Укупн. вр. по Укупн. вр. по Укуп. вр. за
према
по km.
по km.
возилу год.
воз.годишње 24 возила
старосној стр. без ПДВ-а са ПДВ-ом
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
без ПДВ-а
(ново/старо)

4

5

6

7 (3х5)

8 (3х6)

9 (4х7)

Укуп.вредн.
за 24 возила
са ПДВ-ом

10 (4х8)

61.332,80
Укупно годишње
Укупно за три године

Упутство како да се попуни Образац структуре цена за партију 1:

У колони 1- уписан је редни број;

У колони 2- уписан је тип возила и потребан број возила за наведену партију;

У колони 3- уписана је укупна годишња километража по возилу;

У колони 4- уписати број возила према старосној структури (број нових и старих возила)

У колони 5 - уписујете понуђену јединичну цену по километру без ПДВ-а, према старосној структури возног парка (ново /старо), из Табеле
јединична цена са попустом из Обрасца понуде;

У колони 6- уписујете понуђену јединичну цену по километру са ПДВ-ом, према старосној структури возног парка (ново / старо), из Табеле
јединична цена са попустом из Обрасца понуде;

У колони 7 – уписујете укупну вредност без ПДВ-а по возилу годишње коју израчунавате тако што број километара из колоне 3 помножите
са јединичном ценом без ПДВ-а из колоне 5;

У колони 8– уписујете укупну вредност са ПДВ-ом по возилу годишње коју израчунавате тако што број километара из колоне 3 помножите
са јединичном ценом са ПДВ-ом из колоне 6;

У колони 9 - уписујете укупну вредност без ПДВ- а за одговарајући број возила, коју добијате када број возила из колоне 4 помножите са
припадајућим износом из кол. 7;

У колони 10 - уписујете укупну вредност са ПДВ-ом за одговарајући број возила, коју добијате када број возила из колоне 4 помножите са
припадајућим износом из кол. 8;

У врсти 3, колоне 9 уписујете укупну вредност без ПДВ-а за партију на годишњем нивоу, који представља збир предходне две врсте исте
колоне;
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У врсти 3, колоне 10 уписујете укупну вредност са ПДВ-ом за партију на годишњем нивоу, који представља збир предходне две врсте исте
колоне;

У врсти 4 колоне 9 уписујете износ без ПДВ-а који добијате када износ из врсте 3 колоне 9 помножите са 3 (три године), што представља
укупну понуђену вредност без ПДВ-а, за партију 1.

У врсти 4 колоне 10 уписујете износ са ПДВ-ом који добијате када износ из врсте 3 колоне 10 помножите са 3 (три године), што
представља укупну понуђену вредност са ПДВ-ом за партију 1.

ПОНУЂАЧ
Дана___________________

М.П.

____________________________

40/2 од 183+8

Ред.
Бр.

1
1.
2.
3.
4.

Тип и број
возила

2
Соло- 14
возила

Укупно
годишње
километара
по возилу

3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – Партија 2
(саставни део Обрасца понуде)
Бр. возила
Јед. цена
Јед. цена
Укупн. вр. по Укупн. вр. по Укуп. вр. за
према
по km.
по km.
возилу год.
воз.годишње 14 возила
старосној стр. без ПДВ-а са ПДВ-ом
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
без ПДВ-а
(ново/старо)

4

5

6

7 (3х5)

8 (3х6)

9 (4х7)

Укуп.вредн.
за 14 возила
са ПДВ-ом

10 (4х8)

77.372,00
Укупно годишње
Укупно за три године

Упутство како да се попуни Образац структуре цена за партију 2:

У колони 1- уписан је редни број;

У колони 2- уписан је тип возила и потребан број возила за наведену партију;

У колони 3- уписана је укупна годишња километража по возилу;

У колони 4- уписати број возила према старосној структури (број нових и старих возила)

У колони 5 - уписујете понуђену јединичну цену по километру без ПДВ-а, према старосној структури возног парка (ново /старо), из Табеле
јединична цена са попустом из Обрасца понуде;

У колони 6- уписујете понуђену јединичну цену по километру са ПДВ-ом, према старосној структури возног парка (ново / старо), из Табеле
јединична цена са попустом из Обрасца понуде;

У колони 7 – уписујете укупну вредност без ПДВ-а по возилу годишње коју израчунавате тако што број километара из колоне 3 помножите
са јединичном ценом без ПДВ-а из колоне 5;

У колони 8– уписујете укупну вредност са ПДВ-ом по возилу годишње коју израчунавате тако што број километара из колоне 3 помножите
са јединичном ценом са ПДВ-ом из колоне 6;

У колони 9 - уписујете укупну вредност без ПДВ- а за одговарајући број возила, коју добијате када број возила из колоне 4 помножите са
припадајућим износом из кол. 7;

У колони 10 - уписујете укупну вредност са ПДВ-ом за одговарајући број возила, коју добијате када број возила из колоне 4 помножите са
припадајућим износом из кол. 8;

У врсти 3, колоне 9 уписујете укупну вредност без ПДВ-а за партију на годишњем нивоу, који представља збир предходне две врсте исте
колоне;
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У врсти 3, колоне 10 уписујете укупну вредност са ПДВ-ом за партију на годишњем нивоу, који представља збир предходне две врсте исте
колоне;


У врсти 4 колоне 9 уписујете износ без ПДВ-а који добијате када износ из врсте 3 колоне 9 помножите са 3 (три године), што представља
укупну понуђену вредност без ПДВ-а, за партију 2.

У врсти 4 колоне 10 уписујете износ са ПДВ-ом који добијате када износ из врсте 3 колоне 10 помножите са 3 (три године), што
представља укупну понуђену вредност са ПДВ-ом за партију 2.

ПОНУЂАЧ
Дана___________________

М.П.

____________________________

44/2 од 183+8

Ред.
Бр.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип и број
возила

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – Партија 3
(саставни део Обрасца понуде)
Укупно
Бр. возила
Јед. цена
Јед. цена
Укупн. вр.
Укупн. вр. по
годишње
према
по km.
по km.
по возилу
воз.годишње
километара
старосној
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
год.
са ПДВ-ом
по возилу
стр.
без ПДВ-а
(ново/старо)

2

3

Соло- 3 воз.

97.420,70

Зглоб- 6 воз.

66.803,20

4

5

6

7 (3х5)

8 (3х6)

Укуп. вр. за
9 возила
без ПДВ-а

Укуп.вредн.
за 9 возила
са ПДВ-ом

9 (4х7)

10 (4х8)

Укупно годишње
Укупно за три године

Упутство како да се попуни Образац структуре цена за партију 3:

У колони 1- уписан је редни број;

У колони 2- уписан је тип возила и потребан број возила за наведену партију;

У колони 3- уписана је укупна годишња километража по возилу;

У колони 4- уписати број возила према старосној структури (број нових и старих возила)

У колони 5 - уписујете понуђену јединичну цену по километру без ПДВ-а, према старосној структури возног парка (ново /старо), ), из Табеле
јединична цена са попустом из Обрасца понуде;

У колони 6- уписујете понуђену јединичну цену по километру са ПДВ-ом, према старосној структури возног парка (ново / старо), из Табеле
јединична цена са попустом из Обрасца понуде;

У колони 7 – уписујете укупну вредност без ПДВ-а по возилу годишње коју израчунавате тако што број километара из колоне 3 помножите
са јединичном ценом без ПДВ-а из колоне 5;

У колони 8– уписујете укупну вредност са ПДВ-ом по возилу годишње коју израчунавате тако што број километара из колоне 3 помножите
са јединичном ценом са ПДВ-ом из колоне 6;

У колони 9 - уписујете укупну вредност без ПДВ- а за одговарајући број возила, коју добијате када број возила из колоне 4 помножите са
припадајућим износом из кол. 7;

У колони 10 - уписујете укупну вредност са ПДВ-ом за одговарајући број возила, коју добијате када број возила из колоне 4 помножите са
припадајућим износом из кол. 8;
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У врсти 5, колоне 9 уписујете укупну вредност без ПДВ-а за партију на годишњем нивоу, који представља збир предходне четири врсте исте
колоне;

У врсти 5, колоне 10 уписујете укупну вредност са ПДВ-ом за партију на годишњем нивоу, који представља збир предходне четири врсте
исте колоне;

У врсти 6, колоне 9 уписујете износ без ПДВ-а који добијате када износ из врсте 5 колоне 9 помножите са 3 (три године), што представља
укупну понуђену вредност без ПДВ-а, за партију 3.

У врсти 6, колоне 10 уписујете износ са ПДВ-ом који добијате када износ из врсте 5 колоне 10 помножите са 3 (три године), што
представља укупну понуђену вредност са ПДВ-ом за партију 3.

ПОНУЂАЧ
Дана___________________

М.П.

____________________________

48/2 од 183+8

Ред.
Бр.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип и број
возила

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – Партија 4
(саставни део Обрасца понуде)
Укупно
Бр. возила
Јед. цена
Јед. цена
Укупн. вр.
Укупн. вр. по
годишње
према
по km.
по km.
по возилу
воз.годишње
километара
старосној
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
год.
са ПДВ-ом
по возилу
стр.
без ПДВ-а
(ново/старо)

2

3

Соло- 2 воз.

107.752,70

Мидибус- 12
воз.

63.660,69

4

5

6

7 (3х5)

8 (3х6)

Укуп. вр. за
14 возила
без ПДВ-а

Укуп.вредн.
за 14 возила
са ПДВ-ом

9 (4х7)

10 (4х8)

Укупно годишње
Укупно за три године

Упутство како да се попуни Образац структуре цена за партију 4:

У колони 1- уписан је редни број;

У колони 2- уписан је тип возила и потребан број возила за наведену партију;

У колони 3- уписана је укупна годишња километража по возилу;

У колони 4- уписати број возила према старосној структури (број нових и старих возила)

У колони 5 - уписујете понуђену јединичну цену по километру без ПДВ-а, према старосној структури возног парка (ново /старо), ), из Табеле
јединична цена са попустом из Обрасца понуде;

У колони 6- уписујете понуђену јединичну цену по километру са ПДВ-ом, према старосној структури возног парка (ново / старо), из Табеле
јединична цена са попустом из Обрасца понуде;

У колони 7 – уписујете укупну вредност без ПДВ-а по возилу годишње коју израчунавате тако што број километара из колоне 3 помножите
са јединичном ценом без ПДВ-а из колоне 5;

У колони 8– уписујете укупну вредност са ПДВ-ом по возилу годишње коју израчунавате тако што број километара из колоне 3 помножите
са јединичном ценом са ПДВ-ом из колоне 6;

У колони 9 - уписујете укупну вредност без ПДВ- а за одговарајући број возила, коју добијате када број возила из колоне 4 помножите са
припадајућим износом из кол. 7;

У колони 10 - уписујете укупну вредност са ПДВ-ом за одговарајући број возила, коју добијате када број возила из колоне 4 помножите са
припадајућим износом из кол. 8;
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У врсти 5, колоне 9 уписујете укупну вредност без ПДВ-а за партију на годишњем нивоу, који представља збир предходне четири врсте исте
колоне;

У врсти 5, колоне 10 уписујете укупну вредност са ПДВ-ом за партију на годишњем нивоу, који представља збир предходне четири врсте
исте колоне;

У врсти 6, колоне 9 уписујете износ без ПДВ-а који добијате када износ из врсте 5 колоне 9 помножите са 3 (три године), што представља
укупну понуђену вредност без ПДВ-а, за партију 4.

У врсти 6, колоне 10 уписујете износ са ПДВ-ом који добијате када износ из врсте 5 колоне 10 помножите са 3 (три године), што
представља укупну понуђену вредност са ПДВ-ом за партију 4.

ПОНУЂАЧ
Дана___________________

М.П.

____________________________
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