
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Ред.б
р.

Назив
горива

Оквирна
количина у

литрима

Јединична цена
 без ПДВ-а

Укупна цена
 без ПДВ-а

1 2 3 4 5
1.

Eвро
дизел

24.000 l

2. Евро
премиум
BMB 95

 
9.000 l

3.
TНГ 6.000 l

4. ADBLUE 500 l

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а 

ПДВ

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом

Напомена: Како су количине предметних добара које су наведене у горњој Табели дате оквирно
на  основу потрошње Наручиоца из  предходних периода  и  чији је  обим немогуће  прецизно
утврдти  за  време  важења  уговора  (  период  од  годину  дана),  укупна  вредност  понуде  не
представља  вредност  уговора,  већ  служи  као  основ,  односно  обрачунска  категорија  за
упоређиање понуда по елементу критеријума – понуђена цена. 

     Удаљеност најближе бензинске станице од седишта наручиоца ____километара.

     Покривеност релације  пута Бор – Београд  бензинским станицама:  ________ 

продајних места.

     Рок плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна.

 Рок испоруке: непрекидно на бензинским станицама понуђача у периоду важења 
уговора.

 Куповина је путем картица на свим бензинским станицама понуђача на територији 
Републике Србије.

 Рок важења понуде ______( минимално 30 дана).

Јединичне цене утврђују се и мењају одлукама Понуђача  у складу са законом и   подзаконским
актима који регулишу ову метерију и у складу са кретањем цене на тржишту нафтних деривата
у Републици Србији. 



Испоручена добра која су предмет набавке, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу по цени која
важи на дан исоруке. 
Понуђач је дужан да о сваком повећању цене предметних добра обавести Наручиоца, тако што
ће Наручиоцу достављати све измене званичног Ценовника, одмах по његовом доношењу. Цене
предметних добара не смеју бити више од упоредивих тржишних цена. У супротном Наручилац
може раскинути уговор.

Датум                      Понуђач
    М. П.                                                                              

   _________________________                     ________________________________  
            
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 одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.


