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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА  

Краљице Ане бб  

БЕОГРАД  

Број: 

Дана: 

Београд, Краљице Ане бб 

 

 

На основу члана 63. став 1.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12), 

Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набаке:   

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

за јавну набавку мале вредности добара - моторна уља, редни број 18-11/1 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације су у делу 5 техничка документација и делу 8 

образац понуде: 

   

I - у oбрасцу техничке документације (поглавље 5) из конкурсне документације:  

 

1.  под редним бр. 1. Сертификате-доказе да уља задовољавају тражене услове произвођача 

возила и одобрење произвођача за коришћење уља (Approval)-за позиције под редним 

бројевима 1. и 2, 

 

II -oбрасцу  понуде ( образац 8) из конкурсне документације:  

1.  Понуђач је обавезан да достави следеће: 

1. Сертификате-доказе да уља задовољавају тражене услове произвођача возила и одобрење 

произвођача за коришћење уља (Approval)-за позиције под редним бројевима 1. и 2. 

 

Прилог: измењен образац 7   

 

Заменик председника  Комисије за јавну набавку                                                                                                                                          

  Милан Ђаконовић 
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8 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

П   О   Н   У   Д   А са спецификацијом 

бр. ______________ од _______________ 

 
1) Општи подаци о понуђачу: 

         -Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

- Адреса и седиште понуђача: ____________________________________________________ 

-Матични број понуђача: ________________________________________________________ 

- Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _________________________________ 

- Име особе за контакт: __________________________________________________________ 

- Електронска адреса понуђача (e-mail): ___________________________________________ 

- Телефон: ______________________________________________________________________ 

- Телефакс: _____________________________________________________________________ 

- Број рачуна понуђача и назив банке: ____________________________________________ 

- Лице овлашћено за потписивање уговора_________________________________________ 

2) Понуду дајем: 

- заокружити и податке уписати за а), б) или в)  

а) самостално 

б) као заједничку понуду: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

 

(навести назив и седиште свих подизвођача) 

 

3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане, 

исказана у динарима без ПДВ-а: 

________________________________________________________________________________ 

 

4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане, 

исказана у динарима са ПДВ-ом: 

________________________________________________________________________________ 

 

5) Рок и начин плаћања (дана од пријема исправне фактуре):30 дана  

 

6) Рок и динамика испоруке: сукцесивно по потреби наручиоца, најкасније у року до 10 

дана по пријему наруџбине од стране наручиоца. 

 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда): ____________дана 

 

Напомена понуђача:_____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Ред 

бр. 
Опис  

Назив 

понуђеног 

моторног 

уља  

Паковање Кол. 

Јединична 

цена без 

ПДВ-a po 

lit./kg. 

Укупна 

 цена без 

ПДВ-а 

Стопа  

ПДВ 

1. 

5W-40 Синтетичко универзално 

мултиградно уље за бензинске и 

дизел моторе путничких аутомобила 

са и без турбо пуњача, 

вишевентилским разводом, са 

интеркулером, компјутерском 

контролом убризгавања, 

катализатором и  сл. 

Намена: бензински и дизел мотори до 

2008.г. 

Услови експлоатације: средње 

оптерећење, по прашњавом асфалту са 

спољном годишњом температуром од 

-20
о
Ц до +40

о
Ц 

Период замене: 15000 км 

Гориво које се користи: ЕВРО 

БМБ95, БМБ95, евро дизел. 

МИНИМАЛНЕ ПЕРФОРМАНСЕ  

које мора да испуњава понуђено 

моторно уље: 

    СТАНДАРД - API SN/CF  

  - ACEA A3/B4 

APPROVALS - MB 229.5 

(одобрење за   -VW 502.00, VW 

505.00 

коришћење)    - BMW-LL01  

 

1/1 
1000 

лит. 

 

 

 

  

2. 

10W-40 Полусинтетичко 

универзално мултиградно уље за 

бензинске и дизел моторе путничких 

аутомобила са и без турбо-пуњача, 

вишевентилским разводом, са 

интеркулером, са компјутерском 

контролом убризгавања, 

катализатором и сл. 

Намена: бензински и дизел мотори до 

2005. године 

Услови експлоатације: средње 

оптерећење, по прашњавом асфалту 

са спољном годишњом температуром 

од -30
о
Ц до +40

о
Ц 

Период замене: 15000 км 

Гориво које се користи: ЕВРО 

БМБ95, БМБ95, евро дизел. 

МИНИМАЛНЕ ПЕРФОРМАНСЕ  

које мора да испуњава понуђено 

моторно уље: 

СТАНДАРД  - API SL/CF 

          - ACEA A3/B4 

APPROVALS - MB 229.3 

(одобрење за  - VW 502.00, VW 

505.00 

Коришћење) 

 

 

1/1 
450 

лит. 
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3. 

Минерално универзално 

мултиградно уље за бензинске и 

дизел моторе путничких аутомобила  

15 W-40  

МИНИМАЛНЕ ПЕРФОРМАНСЕ  

које мора да испуњава понуђено 

моторно уље: 

ACEA – A3/B3 

 СТАНДАРД – API SL/CF 

 

1/1 
200 

лит. 
 

  

4. 

СИНТЕТИЧКО ХИДРАУЛИЧКО 

УЉЕ- уље за серво пумпе, серво 

волане : 

МИНИМАЛНЕ ПЕРФОРМАНСЕ  

које мора да испуњава понуђено уље:  

-STANDARD DIN 51 524 T2, 51 524 

T3 

-ISO 7308 

-ZF TE-ML 02K 

 

1/1 
10 

лит. 
 

  

5. 

СИНТЕТИЧКО УЉЕ- намењено за 

подмазивање двотактних мотора нове 

генерације, уграђених у моторне 

тестере, косилице, мотоцикле и 

ванбродске моторе који користе 

мешавину уља са високооктанским 

бензином (супер 98 и безоловни БМБ 

95) sa mešanjem  sa benzinom u odnosu 

1:50 (2%): 

МИНИМАЛНЕ ПЕРФОРМАНСЕ  

које мора да испуњава понуђено уље:  

СТАНДАРДИ: 

- API TC 

- JASO FC 

- ISO-L-EGD 
 

 

1/1 
20 

лит. 
 

  

 

Понуђач је обавезан да достави следеће: 

1. Сертификате-доказе да уља задовољавају тражене услове произвођача возила и 

одобрење произвођача за коришћење уља (Approval) - за позиције под редним 

бројевима 1. и 2.  

2. Лабораторијски извештај од акредитоване независне лабораторије у земљи или 

иностранству да уља и мазива задовољавају тражене услове из спецификације за 

позиције под редним бројевима 1, 2. и 3. 

3. Сертификат произвођача уља о квалитету мин. ISO9001-2008 

4. Технички лист издат од стране произвођача за сва уља и мазива из спецификације са 

техничким карактеристикама- за све ставке из понуде. 

 

Прилози  обрасца  понуде:   -   Прилог 1(подаци о понуђачу), 
  

                           -   Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и 
 

                            -  Прилог 3 (подаци о подизвођачу). 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 


