СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Службени пут завода 5
Београд, 01.10.2017. године
Број: 02-231/6/2017

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације
у поступку О.П. 7/2017: Набавка спортског оружја
У складу са чланом 63. стaв 1. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике
Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац Стрељачки савез Србије, врши следећу измену
конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара, Набавка спортског
оружја, број јавне набавке О.П. 7/2017 која се огледа у следећем:
1) У делу II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГ Е(страна 4/30 конкурсне документације), који
након измене гласи:
Предмет набавке: добра- спортско оружје и то:
1. Пиштољ марке STEYR EVO 10 E, калибра 4,5mm
2. Пиштољ марке PARDINI SP, калибра 5,6mm


1 комад
1 комад

Пиштољ STEYR EVO 10 E мора да буде тестиран и оптимизован за
репрезентативца Димитрија Гргића, са десним рукохватом величине LL, а пиштољ
PARDINI SP за репрезентативку Бобану Величковић, са десним рукохватом
величине S.

2) У делу Образац 6, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (страна 25/30 конкурсне
документација), који након измене гласи:
Јединична Јединична
Јединица
Количина
цена
цена
мере
без ПДВ са ПДВ

Редни
број

Назив

1

2

3

4

1.

Пиштољ STEYR EVO 10 E

комад

1

2.

Пиштољ PARDINI SP

комад

1

5

6

УКУПНО без ПДВ:
Припадајући ПДВ:
УКУПНО са ПДВ:

Укупна цена Укупна цена
за тражену
за тражену
количину
количину
без ПДВ
са ПДВ
7
8

3) У делу ОСТАЛИ БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (страна 13/30 конкурсне
документације), који након измене гласи:
Рок испоруке не може да буде дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења
уговора. Уколико понуђач наведе дужи рок испоруке, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
4) У делу КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА (страна 13/30 конкурсне документације),
који након измене гласи:
Рок испоруке не може да буде дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења
уговора. Уколико понуђач наведе дужи рок испоруке, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
5) У делу ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (страна 21/30 конкурсне документације), који након измене
гласи:
Рок испоруке: ______________ дана, од дана закључења уговора.(напомена: максимум 45
дана)
Напомена: Рок испоруке не може да буде дужи од 45 дана од дана закључења уговора)
У ПРИЛОГУ ОВОГ ДОПИСА КОЈИ ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ ПРИЛАЖЕ И КОРИГОВАНИ ДЕО КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, У ДЕЛУ СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ, НА СТРАНИ 4/30, У ДЕЛУ
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, НА СТРАНИ 25/30, У ДЕЛУ ОСТАЛИ БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НА СТРАНИ 13/30, У ДЕЛУ КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА НА
СТРАНИ 13/30, У ДЕЛУ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НА СТРАНИ 21/30 )

Комисија за јавну набавку
Бојана Николић

ПРИЛОГ:

II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

Предмет набавке: добра- спортско оружје и то:
1. Пиштољ марке STEYR EVO 10 E, калибра 4,5mm

1 комад

2. Пиштољ марке PARDINI SP, калибра 5,6mm

1 комад



Пиштољ STEYR EVO 10 E мора да буде тестиран и оптимизован за
репрезентативца Димитрија Гргића, са десним рукохватом величине LL, а пиштољ
PARDINI SP за репрезентативку Бобану Величковић, са десним рукохватом
величине S.
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Образац бр. 6
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Редни
број

Назив

1

2

Укупна цена за
Укупна цена за
Јединица
Јединична цена Јединична цена
Количина
тражену количину тражену количину
мере
без ПДВ
са ПДВ
без ПДВ
са ПДВ
3
4
5
6
7
8

1.

Пиштољ STEYR EVO 10 E

комад

1

3.

Пиштољ PARDINI SP

комад

1
УКУПНО без ПДВ:
Припадајући ПДВ:
УКУПНО са ПДВ:

Напоменe:
Упутство за попуњавање:
 Колона 5: уписати понуђену јединичну цену без ПДВ;
 Колона 6: уписати понуђену јединичну цену са ПДВ;
 Колона 7: уписати укупну цену за тражену количину без ПДВ (количина x јединична цена без ПДВ)
 Колона 8: уписати укупну цену за тражену количину са ПДВ (количина x јединична цена са ПДВ)
 Уписати укупну цену без ПДВ (која представља збир свих укупних понуђених цена без ПДВ), укупан припадајучи ПДВ и
укупну цену са ПДВ у пољима за то предвиђеним
Напомена:
 У понуђену цену укључити трошкове транспорта, као и све остале зависне трошкове;
У _______________________
Овлашћено лице понуђача
Дана______________године

М.П.

__________________________

ОСТАЛИ БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Понуђач је у обавези да у обрасцу понуде наведе рок испоруке предметних добара.
Рок испоруке не може да буде дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења
уговора. Уколико понуђач наведе дужи рок испоруке, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Место испоруке: ФЦО Наручилац- Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода 5,
Београд.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је "најнижа понуђена цена", уколико
су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као
најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача са краћим роком испоруке. Рок испоруке не
може да буде дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења уговора. Уколико понуђач
наведе дужи рок испоруке, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
.
Уколико две или више понуда имају једнаку цену и рок испоруке, најповољнија понуда
ће бити изабрана жребом у просторијама Наручиоца, у присуству представника понуђача.
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Образац бр. 2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _________ од _____________ 2017. године за јавну набавку бр. ОП 7/2017-:
Набавка спортског оружја, за коју је позив за подношење понуда објављен дана 27.09.2017.
године на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача: _____________________________________________________________
Адреса понуђача: ____________________________________________________________
Овлашћено лице: ____________________________________________________________
Особа за контакт: ____________________________________________________________
Телефон:_____________________________Телефаx:_______________________________
Е – маил: ____________________________________________________________________
Број рачуна понуђача: ________________________________________________________
Матични број:__________________________; ПИБ: ______________________________
1. Понуду дајем (заокружити):
A) Самостално
Б) Са подизвођачем
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизвођача)
В) као заједничку понуду
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште свих учесника у заједничкој
понуди)
20/30

Укупна понуђена цена без ПДВ износи: ____________________ динара.
Укупан припадајући ПДВ износи _____________________________динара.
Укупна понуђена цена са ПДВ износи: ______________________динара.

Рок важења понуде износи: _________ дана од дана отварања понуда (напомена: минимум 60
дана)
(напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана)
Рок испоруке: ______________ дана, од дана закључења уговора.(напомена: максимум 45 дана)
Напомена: Рок испоруке не може да буде дужи од 45 дана од дана закључења уговора)
Место испоруке: ФЦО Наручилац- Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода 5, Београд
Начин и рок плаћања: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ОБРАСЦА ПОНУДЕ
У _______________________
Дана______________године

Овлашћено лице понуђача
М.П.

__________________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем или понуду подноси група
понуђача саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 4 (Подаци о подизвођачу)
односно Образац број 5 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди).
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