Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број:02/867/6
Датум: 19.05.2017. године
Број јавне набавке ЈН 13-2017

Предмет: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке број 13-2017 за набавку добара –Куповина нафтних
деривата ( бензина ) за потребе возног парка Дома здравља – Измена бр. 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на
основу Захтева за додатним информацијама или појашњењем Наручилац врши измену конкурсне документације за ЈН 132017
1. Измена конкурсне документације врши се на страни 21 /30 на следећи начин:
- на страни 21 / 30 члану 5. Модела уговора о купопродаји додаје се став 2 и гласи:

Уколико дође до промене цене нафтних деривата утврђених Одлукама продавца у складу са важећим Законским и
подзаконским актима понуђач је у обавези да о томе обавести Наручиоца и уз фактуру за плаћање достави писмено
образложење за настале промене цена.

Измењена страна конкурсне документације 21/ 30 налази се у саставу овог документа.
Измењена страна конкурсне документације је обележена текстом ,,Измена бр. 1'' у горњем десном углу стране.
Наручилац ће на Порталу јавних набавки , порталу јавних набавки града Београда и на сајту Дома здравља ,,Врачар''
објавити Измену и допуну конкурсне документације – Измену број 1 и објавити Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
Овај документ представља саставни део конкурсне документације
С'поштовањем,
Комисија за јавну набавку ЈН 13-2017

Измена бр. 1

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара – Куповина нафтних деривата (бензина) за потребе возног парка Дома здравља
- Број јавне набавке ЈН 13-2017 у свему према конкурсној документацији и техничким захтевима, односно, техничким
спецификацијама и понуди која је саставни део овог уговора, коришћењем картица продавца
______________________________________ ( уписати тачан назив картице- уколико постоји такав назив)
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Члан 2.
Укупна уговорена вредност – нафтних деривата, за укупне годишње количине, из чл. 1. овог Уговора, износи
________________________динара без Пдв-а.
( словима ______________________________________________ динара)
Укупна уговорена вредност нафтних деривата, за укупне годишње количине, из чл. 1. овог Уговора износи
_________________________ динара са Пдв-ом.
( словима _____________________________________________________ динара)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Структура цене одређена је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности тако да је цена по појединим
позицијама дата у табели спецификација.
Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и испоруку на продајним местима понуђача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
На основу испостављеног рачуна у року од 30 дана.
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на текући рачун Понуђача.Фактурисање
се врши једном месечно са обавезом достављања фактуре у року од 10 дана од дана њеног издавања.
Наручилац се обавезује да вредност преузетих деривата плати Продавцу у року од 30 дана.
Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на текући рачун Понуђача.
Евиденција преузетих количина деривата ће се вршити на основу евиденционих картица које ће понуђач доставити
наручиоцу по закључењу уговора.
.
Члан 5.
Цена горива, по којој ће се вршити плаћање je цена из усвојене понуде Понуђача број __________ од _________________
године.
Уколико дође до промене цене нафтних деривата утврђених Одлукама продавца у складу са важећим Законским и
подзаконским актима понуђач је у обавези да о томе обавести Наручиоца и уз фактуру за плаћање достави писмено
образложење за настале промене цена.
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