ЈКП “ЧИСТОЋА” ЖАБАЉ
СВЕТОГ НИКОЛЕ 7
Дана: 12.11.2014.
Број: 605/14
ПИБ: 107051272
Матични број: 20732580
телефон: 021/ 2100-430
2100-431
mail: jkpcistocazabalj@gmail.com

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, врше се:

Измене и допуне конкурсне документације I
за јавну набавку добра: «Набавка моторног горива по спецификацији, за период од
годину дана од дана закључења уговора»
На страни 4/32 конкурсне документације: под тачком 2. Квалитет, у ставу три уместо
броја 2700 литара, замењује се бројем 1500 литара;

I.

II.

На страни 5/32 конкурсне документације: под тачком 5. Место испоруке
мења се
„добра који су предмет набавке, према потребама и појединачним налозима наручиоца –
на продајним местима-бензинским станицама Понуђача“,
и гласи
Рок испоруке добара: сукцесивно према потребама наручиоца, односно одмах по
доласку на бензинску станицу испоручиоца, у периоду од године дана од дана
закључења уговора о јавној набавци.

III.

На страни 20/32 конкурсне документације: у делу VII Образац понуде брише се „Лице
које ће бити одговорно за извршење уговора, јесте___________________________,
ЈМБГ___________________________.
Лице одговорно за контролу квалитета
испоруке:_________________________, ЈМБГ___________________________.

IV.

На страни 23/32 конкурсне документације: 5) Опис предмета набавке у тавели у делу Рок
испоруке:
брише се (одређен конкурсном документацијом: сукцесивно, према потребама
наручиоца, на продајном месту понуђача, у року од одмах, од дана испостављања
појединачног захтева за испоруком количине горива)
и уписује (одређен конкурсном документацијом: сукцесивно према потребама
наручиоца, односно одмах по доласку на бензинску станицу испоручиоца, у периоду
од године дана од дана закључења уговора о јавној набавци)

V.

На страни 26/32 конкурсне документације: Модел уговора, мења се члан 2. уместо
„Испоручилац се обавезује да:
испоручује Гориво из чл. 1. овог уговора на свим својим објектима у радно време
односног објекта, сукцесивно, у складу са потребама наручиоца.
по извршеној испоруци издаје одговарајући документ, на основу којег је наручилац у
обавези да плати испоручено Гориво у року до 30 дана.




 испоручује гориво из чл. 1. овог уговора на свим својим објектима у радно време
односног објекта.
 уз рачун достави потпуну спецификацију испоручених добара.
Испоручилац гарантује да ће испоручити уговорено добро у року –одмах по захтеву. У
случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету
која услед тога настане.
Уписује се:
Испоручилац се обавезује да:
Испоручује Гориво из чл. 1. овог уговора на свим својим објектима у радно време
односног објекта, сукцесивно, у складу са потребама наручиоца.
Испоручилац гарантује да ће испоручити уговорено добро у року – одмах по доласку
Наручиоца на бензинску станицу Испоручиоца. У случају да то не испоштује, сагласан је
да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.
VI.

На страни 26/32 конкурсне документације: Модел уговора мења се члан 3. и уместо
„Наручилац ће поручено моторно гориво плаћати сукцесивно, и то након појединачне
испоруке-Испоручилац издаје одговарајући документ о извршеној испоруци, на основу
којег је наручилац у обавезу да плати испоручено Гориво у року до 30 дана од дана
пријема појединачног документа.
Поручене количине могу да иду највише до количине из члана 4. овог уговора.
Уписује се
Фактурисање испоручениог Горива вршиће се два пута месечно, дужничко поверилачки
однос настаје 15-ог календарског у месецу за продају остварену у првих петнаест
календарских дана у текућем месецу и последњег дана у месецу за продају остварену од
16-ог календарског у текућем месецу до краја месеца.
Рок плаћана за фактурисано Гориво је _____ дана.
Поручене количине могу да иду највише до количине из члана 4. овог уговора.,

VII.

На страни 27/32 конкурсне документације: Модел уговора члан 5. Став 4. се брише
тако да став 5. постеје став 4, а став 6. постеје став 5.

VIII.

У члану 5. став 5 се мања „У случају из става 2, 3 и 4. овог члана Наручилац не сме да
прекорачи вредност набавке»
и гласи
У случају из става 2 и 3 . овог члана Наручилац не сме да прекорачи вредност набавке.

IX.

На страни 27/32 конкурсне документације: Модел уговора члан 4. уместо броја 26000
литара, замењује се бројем 26100 литара

Пречишћени текст конкурсне документације 11/14 можетет преузети на порталу јавних
набавки, интернет страници наручиоца или у пословним просторијама наручиоца сваког
радног дана од 07-15 часова.

Комисија за ЈН 11/14

