У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15) Наручилац врши измену конкурсне документације
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације
Наручилац врши измену број 1. Конкурсне документације за јавну набавку –Набавка горива –
ЈНМВ 1.1.1., и то на странама број: 4 и 36 и 37.
Извршена је измена Конкурсне документације и то:
1. На страни 4. став1. брише се део реченице:
„Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник
РС“, бр. 123/12, 63/13, 75/13) “.
А додаје део реченице:
„Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.
гласник РС“, бр 111/2015 од 29.12.2015) “.
2. На страни 4. став 4.. брише се реченица:
Уговор се закључује на период од годину дана, односно до испуњења финансијске вредности у
зависности шта пре наступи.
А додаје реченица:
„ Уговор се закључује на одређено време и важи 12 месеци почев од дана закључења, или до
утрошка укупно уговорене вредности у зависности шта пре наступи“
3. На страни 36 у члану 7. брише се део реченице:
“(Сл. гласник РС 123/12) и Правилником о изменама и допунама Правилника о техничким и
других захтевима за горива нафтног порекла (Сл. гласник РС 63/13 од 19.07.2013. године).”.
А додаје део реченице:
„ („Сл. гласник РС“, бр 111/2015 од 29.12.2015) “.
4. На страни 37 у члану 11 став 2.. брише се реченица:
Важење овог уговора је годину дана од дана потписивања, односно до испуњења финансијске
вредности у зависности шта пре наступи.
А додаје реченица:
„ Уговор се закључује на одређено време и важи 12 месеци почев од дана закључења, или до
утрошка укупно уговорене вредности у зависности шта пре наступи“
У прилогу ове измене достављамо и Измену конкурсне документације бр.1 која је сада
саставни део конкурсне документације.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач не дотави своју понуду у складу са изменама конкурсне
документације његова ће понуда бити одбијена као неприхвартљива.
Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

Измена конкурсне документације бр.1(ЈНМВ 1.1.1.-Набавка горива)
III – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Врста горива –

( EURO DIZEL и EURO PREMIUM BMB 95)

Добра која понуђач нуди морају бити одговарајућег квалитета односно иста
морају задовољавати техничке стандарде прописане за ту врсту добара у
свему у складу са важећим „Правилником о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла“ („Сл. гласник РС“, бр 111/2015 од 29.12.2015. године).
Количине горива наведене у Образцу структуре цене - спецификацији су планиране у
оријентационом износу.
Наручилац задржава право да набави већу или мању количину од планиране
као и да одустане од дела набавке уз писано обавештење Добављачу.
Испорука добара која су предмет јавне набавке вршиће се сукцесивно у току
године у складу са потребама наручиоца на малопродајном месту ( бензинској станици)
Добављача. Рок испоруке је одмах у складу са потребама наручиоца у року од 00 до 24 часа, 7
дана у недељи од дана закључења уговора.
Уговор се закључује на одређено време и важи 12 месеци почев од дана закључења, или до
утрошка укупно уговорене вредности у зависности шта пре наступи.
Јединична и укупна цена мора да садржи све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
IV – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Конкурсна документација не садржи техничку документацију.
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Јединична цена се може мењати након закључења уговора, а услед промена цена и услова
на тржишту, у складу са растом цена деривата нафте на домаћем тржишту.
У случају промена цена горива услед наведених околности важи цена из званичног
ценовника Добављача на дан испоруке.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања добара од стране Наручиоца на
бензинским станицама Добављача.
Цена је изражена у динарима, и обухвата укупну цену коштања са свим зависним
трошковима, акцизама и порезом на додату вредност.
Стварна вредност уговора биће одређена на основу реалних потреба Наручиоца, а до
финансијског износа у периоду важења овог уговора.
Обавезе из овог уговора које доспевају у буџетској 2018. години реализоваће се највише до
износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.
Место и рок испоруке:
Члан 4.
Место испоруке добара је малопродајно место ( бензинска станица) према условима из
понуде Добављача. Рок испоруке добара је од 00 до 24 часа, 7 дана у недељи од дана закључења
овог уговора.
Начин реализације:
Члан 5.
Реализација овог уговора вршиће се сукцесивно према стварним потребама Наручиоца.
Наручилац задржава право да одступи од процењених количина одређених у члану 1.овог
уговора.
Услови плаћања:
Члан 6.
Плаћање ће се вршити на основу фактуре коју испоставља Добављач.
Добављач ће на сваких 20. дана испостављати Наручиоцу фактуру којом се потврђује испорука
добара – горива, за период од 20. дана, а Наручилац ће од дана пријема фактуре исту платити у
року од 10. дана. Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.
Квалитет робе:
Члан 7.
Гориво мора задовољавати стандарде у погледу квалитета прописаног Правилником о
техничким и других захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. гласник РС бр 111/2015 од
29.12.2015. године).
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Рекламација:
Члан 8.
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Добављач
мора исте отклонити најкасније у року од 1 дана од дана пријема рекламације.
Члан 9.
Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене
у било којем од података прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавка, о тој промени
писмено обавести Наручиоца и да документује на прописан начин.
Прелазне и завршне одредбе:
Члан 10.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорене стране
решаваће споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, решаваће се
пред Привредним судом у Београду.
Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорених
страна.
Уговор се закључује на одређено време и важи 12 месеци почев од дана закључења, или до
утрошка укупно уговорене вредности у зависности шта пре наступи.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор.
О свакој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писменим путем обавести
другу страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15. дана од дана пријема писменог
обавештења.
Члан 12.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за обе
уговорне стране.
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КОМИСИЈА
1) Зоран Стевановић ( председник );

_________________________

2) Оливера Миленов ( члан );

_________________________

3) Дејан Миланковић ( члан ) ;

_________________________

