Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
Комисија за јавну набавку
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Број ЈН: 401-4-23/2017

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник Р. Србије», број 124/2012,
14/2016 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Гасно
уље екстра лако евро ЕЛ за потребе ПУ“ Бошко Буха“ Врбас доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Обавештавамо све понуђаче који су преузели конкурсну документацију са Портала јавних
набавки и интернет странице наручиоца, да се врши измена и допуна конкурсне
документације на следећи начин:
1. У поглављу VI УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки
10 на страни 17 брише се други пасус.
У члану 2 став 2 модела уговора брише се реч „МАЗУТ“
На страни 18 брише се датум отварања понуда 04.04.2017 године и сада гласи:
„04.09.2017 године“
У делу 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА на страни 17 тачка један брише се и сада гласи:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице
је 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду
уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити
менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са
изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде понуда
ће бити одбијена као неприхватљива.

У поглављу X МОДЕЛ УГОВОРА додаје се члан 12 који гласи: Добављач испоручује
гасно уље екстра лако евро ЕЛ на адресу ПУ – вртић „Полетарац“ улица Петра Шегуљева
бр 9.
Ове измене и допуне представљају саставни део конкурсне документације.

Члан Комисије:
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