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Број:5.2-17436 

Датум:20.06.2013. 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), Комисија за 

јавне набавку добара – горива у отвореном поступку јавне набавке број 11/13-С, образована 

Решењем број 5.2-16490/1 дана 12.06.2013. године по позиву за подношење понуда  

објављеном на Порталу јавних набавки дана 12.06. 2013. годинеу року предвиђеном за 

подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ ГОРУИВА ЈН. БР. 11/13-С 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке број 11/13-С се мења на 

следећи начин: 

 

 

 

1.  У одељку - Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона о јавним набавка и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова, део додатни услови за учешће у предметном 

поступку јавне набавке, страна 17/42 тачка 3. подтачка а) мења се и гласи: 

 

„3.- да располаже довољним техничким капацитетом и то да:  

 

 а) на територији Града Новог Сада послује на најмање 3 пумпне станице у власништву 

или закупу и на територији Републике Србије послује на најмање 15 пумпних станица у 

власништву или закупу; и као доказ испуњености овог услова потребно је доставити 

фотокопију уговора о закупу, односно оверену Листу пописа основних средстава на дан 

31.12.2012. године са обележевањем маркером тражени број пумпних станица, као и Списак  

локација - адреса пумпи у Новом Саду и Реп. Србији и Образац бр.9.- ,,Изјава понуђача да 

располаже довољним  техничким капацитетом“. С тим у вези у прилогу достављамо измењену 

страну 17/42. 

 

2. У конкурсној документацији на свим местима где је као врста горива наведено гориво 

БМБ 95, додаје се реч ,,Евро премијум,,. С тим у вези у прилогу достављамо: 

Измењени образац број 3-Образац понуде, измењени образац број 4-Образац 

структуре цене . 

 

3. Наручилац је такође изменио члан 4.модела уговора који сада гласи: 

 

,, Купац се обавезује да ће за испоручено гориво Продавцу плаћати по ценама које су утврђене 

у понуди Продавца. 

 Продавац може изменити цене само из објективних разлога као што је раст или пад цене 

сирове нафте на светском тржишту. О свакој евентуалној промени цене, Продавац је дужан да 

писмено обавести Купца и достави Купцу измењени ценовник. Измењене цене не смеју бити 
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више од упоредивих тржишних цена. У супротном, Купац може раскинути уговор са отказним 

роком од седам дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду.  

Продавац се обавезује да ће Купцу одобравати све попусте на цене и количине које одобрава 

и другим корпоративним клијентима, а који ће се обрачунати до краја текућег месеца за 

претходни.  

 Обрачун попуста врши се на месечном нивоу, када се утврђује преузета количина робе за тај 

месец и одређује висина попуста у складу са прехтодним ставом. Припадајући попуст 

одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за претходни 

месец. ,, “. С тим у вези у прилогу достављамо измењени образац број 7- Модел уговора. 

 

4. Наручилац је такође изменио члан 10.модела уговора у следећој реченици која сада 

гласи: 

,, Продавац се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора достави две бланко 

(сопствене) соло менице, у висини  од 5% од укупне уговорене максималне вредности 

из члана 3.- став 2 овог уговора без пдв-а по меници, на име доброг извршења посла, 

са роком важности најмање 10 дана дуже од датума истека уговора и евентуално 

плаћање уговорне казне.,, С тим у вези у прилогу достављамо измењени образац број 

7- Модел уговора. 

 

 

Измењене обрасце (попуњене, потписане и оверене) понуђач обавезно доставља уз понуду. У 

супротном понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

 

 

 

 

 

 

ЈКП Водовод и канализација 

                                                     Комисија за јавне набавке 

 

Доставити: 

-Служби јавних набавки 

-Архиви 


