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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама се мења и допуњује
Конкурсна документације у поступку јавне набавке бр. 4/2015 – набавке горива
за службена возила у отвореном поступку, 

1. У делу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и
76.  Закона  и  упутство  како  се  доказује  испуњеност  услова,  на
страни 7/32 Конкурсне документације тачка 1.2. мења се и гласи: 

,,Додатни услови из члана 76. Закона: 

1.2.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Пословни  капацитет  -  Да  Понуђач  располаже  са  мрежом
пумпних  станица  на  територији  Војводине,  нарочито  на
територији  седишта  Наручиоца  и  на  територији  градова
Суботице и Сенте; „

НАПОМЕНА: Сходно овој измени мења се и Образац изјаве о испуњености
услова из члана 75. и 76. Закона у погледу наведеног услова на страни
11/32. Измењени Образац је дат у прилогу ових измена и допуна. 

2. У делу V Упутсво понуђачима како да сачине понуду на страни 15/32
мења се тачка 10. и сада гласи: 

,,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, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.

Јединична цена у  току важења уговора  формира се и може да се  мења у
складу  са  кретањем  јединичних  малопродајних  цена  на  тржишту  нафтних
деривата  и  комерцијалном  политиком  понуђача.  Продаја  предмета  јавне
набавке врши се по малопродајним ценама из ценовника продавца важећим на
дан појединачне испоруке предмета јавне набавке. 

У случају неуобичајене високе малопродајне цене изабраног понуђача у
односу  на  просечне  малопродајне  цене  трговаца  нафтних  деривата,
Наручилац  задржава  право  да  једнострано  раскине  уговор  о  јавној
набавци без отказног рока.

Укупна  цена  у  току  важења  уговора  зависи  од  стварне  потрошње
Наручиоца  и  лимитирана  је  процењеној  вредношћу  предмета  јавне
набавке.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.“

3. У делу VII Модел уговор на страни 28/32 Конкурсне документације мења
се члан 3. Модел уговора и сада гласи: 

,, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3. 

Уговорне стране прихватају јединичну цену добара које је Понуђач понудио, а
Наручилац прихватио у поступку отварања понуда и додељивања уговора, са
припадајућим  ПДВ-ом,  а  све  у  складу  са  понудом  за  партију  бр.  1  бр.
__________  од _______________  године и/или  понудом за  партију бр.  2  бр.
__________ од _______________ године, која је саставни део овог Уговора. 
Уговорена  јединична  цена  из  става  1.  овог  члана  може да  се  мења  у  току
важења  уговора   у  складу  са  кретањем  јединичних  малопродајних  цена  на
тржишту нафтних деривата и комерцијалном политиком понуђача. 
Цена  појединачних  испорука  се  фактурише  и плаћа  по  важећем  Ценовнику
испоручиоца на дан појединачне испоруке предмета јавне набавке.
У случају неуобичајене високе малопродајне цене изабраног понуђача у односу
на  просечне  малопродајне  цене  осталих  трговаца  нафнтних  деривата,
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о јавној набавци без
отказног рока.
Купац ће уговорену цену плаћати на основу месечних фактура.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише
до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у  финансијском плану
у тој буџетској години.“ 

4. Конкурсна документација у осталим деловима остаје неизмењена. Рок за
достављање понуда се не мења.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛВОА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник  понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке горива за службена возила бр. 4/2015 испуњава све
услове  из  чл.  75.  и  76.  Закона,  односно  услове  дефинисане  конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела  као  члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  (чл.
75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).

5) Да  Понуђач  располаже  са  мрежом  пумпних  станица  на  територији
Војводине, нарочито на територији седишта Наручиоца и на територији
градова Суботице и Сенте. (чл. 76. Закона) 

Место:_____________ Понуђач:
Датум:_____________ М.П.  _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.
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