У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку обавештава сва
заинтересова лица да је извршена измена конкурсне документације за јавну набавку
добара бр.1.1.2. – Лож уље
ИЗМЕНА БР.1. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.1.1.2 – ЛОЖ УЉЕ


На страни 31/37. Конкурсне документације, у делу Модел уговора чл.2, мења се тако
да сада гласи:

Члан 2.
Уговорена оквирна количина је 140.000 литара лож уља за потребе наручиоца,
што укупно износи ______________ динара без пореза на додату вредност, односно
________________динара са порезом на додату вредност.
У цену добара урачунати су: цена по којој понуђач набавља предметно добро,
односно произвођачка цена уколико је понуђач произвођач предметног добра са
урачунатим транспортним и свим осталим зависним трошковима, укалкулисаним износом
акцизе и осталих дажбина, са евентуалним царинским трошковима и укалкуласаном
зарадом.
Јединична цена добара може се мењати у складу са кретањем цена на тржишту
нафтних деривата при чему је Добављач дужан да наручиоцу сваки пут када дође до
промене цена уз фактуру достави и свој нови важећи ценовник за добро које је предмет
набавке.
Варијабилни елемент цене је набавна цена као и евентуалне промене износа акциза
и других дажбина које одређују надлежни органи Републике Србије.
Трошкови транспорта и остали зависни трошкови су фиксни за време трајања
уговора.
Остали елементи понуђене цене су фиксни, и исти се могу мењати сагласном
вољом уговорних страна само ако је дошло битно промењених околности, у складу са
Законом о облигационим односима (чл.133-136).
Добављач је у обавези да уз сваку фактуру достави и ценовник, важећи на дан
испоруке добара. Под даном испоруке подразумева се дан када је Добављач испоручио
уговорена добра наручиоцу и издао отпремницу.
Напомена:
Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном
изменом конкурсне документације.
Измењена страна 31.чини саставни део конкурсне документације.
Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе Измењену стране конкурсне
документације, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

