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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“,
бр. 124/2012 ) Комисија за јавну набавку горива је сачинила следеће
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН ОП 569/2014
На страни 5/27 и 16/27 конкурсне документације уместо „безоловни моторни бензин“
треба да стоји „ EP BMB 95“
На страни 5/27 IV Teхничке карактеристике и квалитет стоји да се Понуђач сеобавезује
да Наручиоцу испоручује добра која су предмет ове јавне набавке сукцесивно, сходно
потребама и захтеву Наручиоца а треба да гласи „Понуђач се обавезује да Наручиоцу
испоручује добра која су предмет ове јавне набавке сесукцесивно, сходно
потребама Наручиоца на бензинској станици Понуђача“
На страни 15/27 мења се Рок испоруке предметних добара је истог дана када се укаже
потреба Наручиоца и гласи сада: „ Рок испоруке предметних добара је одмах по
даласку Наручиоца на бензинску станицу “ .
На страни 9/27 тачка 5.2 Захтев у погледу рока испоруке добара стоји да Рок за испоруку
добара не може бити дужи од 1 ( једног ) дана од захтева Наручиоца, са станице
Понуђача, мења се и сада гласи : „ Рок испоруке предметних добара је одмах по
даласку Наручиоца на бензинску станицу “
На страни 21/27 Модел уговора, члан 2 . ЦЕНА гласи :
2.1.Цене добара утврђене су понудом ПОНУЂАЧА
у укупном износу од
_______________________ динара са урачунатим ПДВ-ом. Цене добара утврђене су
понудом ПОНУЂАЧА и то су цене понуђача на дан објављивања позива за подношење
понуда за добра која су предмет ове јавне набавке.
2.2 Цена коју ће наручилац плаћати за добра која су предмет ове јавне набавке јесте
цена која је важећа на дан када КОРИСНИК преузима добра која су предмет ове
јавне набавке, на бензинској станици Понуђача.
Уговор ће се сматрати извршеним када НАРУЧИЛАЦ преузме добра за укупан
износ планираних средстава за ову јавну набавку.
мења се и сада гласи:
2.1.Цене добара утврђене су понудом ПОНУЂАЧА
у укупном износу од
_______________________ динара без ПДВ-а. Цене добара утврђене су понудом
ПОНУЂАЧА
и то су цене понуђача за предметна добра на дан отварања понуда
09. јануара 2015. године.
2.2 Цена коју ће наручилац плаћати за добра која су предмет ове јавне набавке јесте
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цена која је важећа на дан када НАРУЧИЛАЦ преузима добра која су предмет ове
јавне набавке, на бензинској станици Понуђача.
Уговор ће се сматрати извршеним када НАРУЧИЛАЦ преузме добра за укупан
износ планираних средстава за ову јавну набавку.
На страни 16/27 у оквиру Обрасца понуде брише се у табели ред ГАРАНТНИ ПЕРИОД.
На страни 5/27 IV Teхничке карактеристике и квалитет стоји Квалитет испорученог горива,
треба да буде у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла („Сл. Гласник РС“ бр. 123/12), који се мења и гласи: Квалитет
испорученог горива, треба да буде у складу са Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. Гласник РС“ бр. 123/12) и Правилником
о изменама и допунама правилника о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла (Сл. Гласник РС бр.63/2013 од 19.07.2013 и Сл. Гласник РС бр.75/2013).
На страни 21/27 Модел уговора, члан 3 гласи :
3.Рок и начин плаћања
3.1.НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин:
- вирмански по испостављању исправне фактуре, у року од ________ .
3.2. Исплата уговорене вредности се врши у динарима.
3.3. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа срестава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
ДОСТАВИТИ:
- На Портал јавних набавки
- На сајт Општине Пећинци

Комисија за ЈН ОП

