НАРУЧИЛАЦ: Установа Спортски центар“БОР“ у Бору
АДРЕСА : Зелени булевар бб, 19210 Бор
ПИБ : 106370178
МАТИЧНИ БРОЈ: 17782126
ПОТЕЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Прва измена и допуна конкурсне документације
На основу члана 54.став 12. и члана 63. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15
и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:
ИЗМЕНУ број 1.
конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет – добра набавка
горива за моторни погон (Европремијум BMB 95 и Евродизел ) , редни број ЈН 04/2017

извршене дана 01.11.2017.године
Конкурсна документација се мења на следећи начин:
1.
На страни 12 конкурсне документације тачка 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања,
брише се: „Плаћање ће се вршити на основу рачуна који издаје Понуђач и то одложено у року од
(максимално 45 дана) од датума издавања фактуре“ , и сада гласи:
„ Уговором о јавној набавци се предвиђа могућност авансног плаћања на основу предрачуна за уплату
аванса . Купац одређује висину и динамику уплате на рачун за коришћење картице . Уплата се врши на
текући рачун Продавца.
Купац може преузимати предметна добра путем картице , до износа уплаћених средстава“.
2.
На страни 12 конкурсне документације тачка 9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара,
извршења услуге, извођења радова) брише се став 1. „Рок у коме ће се вршити испорука је годину дана од
дана потписивања уговора“, и сада гласи:
„Рок у коме ће се вршити испорука је до утрошка предвиђених средстава од дана потписивања уговора“.
3.
На страни 22. Конкурсне документације у члану 5. став 1., брише се „Наручилац ће добра плаћати на
следећи начин: плаћање ће се вршити , одложено у року од ______ дана од датума издавања фактуре. „
и сада гласи:
„Овим Уговором се предвиђа могућност авансног плаћања на основу предрачуна за уплату аванса.Купац
одређује висину и динамику уплате на рачун за коришћење картице. Уплата се врши на текући рачун
Продавца _________________________ код банке_______________________“.
У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације страна. 12 и 22.
У складу са чланом 63. Став 5. Закона о јавним набавкама наручилац продужује рок за подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда је 13.11.2017.године. Понуде се подносе на адресу наручиоца: Установа
Спортски центар“БОР“ у Бору , ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор до 11.00 часова, непосредно или путем
поште. Отварање понуда је 13.11.2017.године на адреси Наручиоца.
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењену страну
конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне документације.
Ове измене конкурсне документације објављене су Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
дана 01.11.2017.године.

КОМИСИЈА

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из
поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Уговором о јавној набавци се предвиђа могућност авансног плаћања на основу предрачуна за уплату
аванса . Купац одређује висину и динамику уплате на рачун за коришћење картице . Уплата се врши на
текући рачун Продавца.
Купац може преузимати предметна добра путем картице , до износа уплаћених средстава.
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок у коме ће се вршити испорука је до утрошка предвиђених средстава од дана потписивања уговора.
Место испоруке - преузимање горива на пумпним станицама на територији Општине Бор и Републике
Србије.
Динамика преузимања горива је сукцесивна према потреби наручиоца.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Уколико понуђач нуди количински попуст на основу преузетих количина горива, дужан је да достави скалу
која ће бити саставни део уговора. Припадајући попуст одобрава се наручиоцу испостављањем ноте
одобрења до краја текућег месеца за претходни.
Цена се може променити у складу са одлуком понуђача, а према тржишним кретањима цене нафтних
деривата.
Плаћање добара понуђачу се врши уплатом на рачун, на основу предрачуна који испоставља Понуђач.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике.
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Члан 4.
Снабдевач се обавезује да обезбеди уредно снабдевање службених возила Наручиоца уговореним
добрима, у оквиру расположивих извора снадевања из којих их Снабдевач обезбеђује, уколико не дође до
већих поремећаја на тржишту.
Члан 5.
Овим Уговором се предвиђа могућност авансног плаћања на основу предрачуна за уплату аванса.Купац
одређује висину и динамику уплате на рачун за коришћење картице. Уплата се врши на текући рачун
Продавца _________________________ код банке_______________________.
У случају промене цена Европремијума БМБ 95 и Еуродизела из понуде понуђача, примењива ће се цена
по ценовнику Снабдевача која важи на дан испоруке, и која је у складу са важећим ценама енергената на
тржишту, уз обавезу Снабдевача да о промени цена у што краћем року обавести Наручиоца.
Под даном испоруке подразумева се дан када је Снабдевач предао добра Наручиоцу.
Сматраће се да је Наручилац извршио пријем добара у тренутку потписивања фискалног исечка- слипа.
Продавац гарантује квалитет испоручених добара одређене прописима и Правилником о техничким,
другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“ бр. 75/2013 и 63/2013).
Картица се издаје Наручиоцу након потписивања Уговора, сагласно захтеву у спецификацији за издавање
картица коју ће саставити Наручилац а која ће чинити саставни део Уговора.
Члан 6.
Наручилац уплаћује динарска средства на рачун Снабдевача бр. _____________ код банке
_______________________________, у року од ______ дана, од датума издавања фактуре.
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до утрошка предвиђених средстава. Уговор се може
мењати и допуњавати сагласношћу обеју страна уговорница. Измене морају бити сачињене у писменој
форми. На права и обавезе уговорних страна који нису регулисани Уговором примењиваће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези са Уговором решавати споразумно, а за случај да
то није могуће, спор ће се решавати пред Привредним сидом у Зајечару.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава Наручилац а 2 (два) Понуђач.
Прилог образац понуде и Обарзац структуре цена.
Наручилац
_________________
Бојана Длбокић Дубочанин

Снабдевач
_______________

Напомена:
Модел Уговора обавезно попунити, потписати и оверити печатом
Уколико понуђач подноси заједничку понуду са учешћем подизвођача у моделу Уговора морају бити
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел Уговора потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
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