Јавна набавка услуга – бр. 4/2016

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН
Апатин, ул. Српских владара бр. 25
Број: 01- 484/2016
Дана, 04.11.2016. године
АПАТИН

I ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКА ДОБАРА - бр. 4/2016
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку ДОБАРА – набавка и испорука уља за ложење
ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С за потребе ОШ „Жарко Зрењанин“ у Апатину, ул. Српских владара бр.
25, и то:



Измена бр. 1
На страни 1/35 у делу табеле Крајњи рок за достављање понуда и јавно отварање понуда датум истих
мења се и гласи:
„ 28.11.2016. године“.



Измена бр. 2

На страни 4/35 у делу III конкурсне документације „Врста, спецификација, количина и опис добара,
квалитет, рок исоруке“ тачка 3.1. мења се и гласи:
„3.1. Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара

Назив

Јед.
мере

Количина

УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО – СПЕЦИЈАЛНО
НСГ - С

КГ

120000

Техничке карактеристике:
Добро које је предмет
ЈН
Уље за ложење ниско
сумпорно гориво специјално НСГ-С

Садржај
сумпора
% (m/m)
Max
1,00

Тачка
паљења
C
Min
90

Вискозност на
100 C
mm2/s
Min-max
10.00-35.00

Садржај
пепела
% (m/m)
Max
0,15

Доња топлотна
вредност
MJ/kg
Min
40.50

Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално НСГ – С набавља се за потребе грејања школе
/наручиоца.
Количина деривата – оквирно око 120000 КГ - оквирна процена извршена на основу потрошње
енергената у грејној 2015/2016 години са могућим одступањима (+/-10%)
Квалитет предметног добра мора да задовољава карактеристике предвиђене чланом 16.
Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“, бр. 111/2015),
прописаним СРПС и другим релевантним законским прописима.

С обзиром на предмет набавке – нафтни деривати и кретање цена истих на тржишту Р
Србије, где се уговара плаћање предметног добра на дан испоруке по ценовнику Добављача који важе
на дан испоруке, а у циљу добијања упоредивих и прихватљивих понуда, понуђач је у обавези да уз
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понуду достави и Ценовник – важећу цену предметног нафтног деривата на дан када је понуђач
формирао понуђену цену.
Ако се констатује (увидом у достављени Ценовник и Образац структуре понуђене цене –
основна цена без пдв - а) да се у понуди нуди цена предметног добра која је нижа у односу на важећу
цену на дан када је понуђач формирао понуђену цену, проценат умањења ће бити примењиван у
свим сукцесивним испорукама по закључењу уговора (најмање у проценту који је примењен у
односу на понуђену цену или и више у зависности од одлуке понуђача/добављача), што понуђач
безусловно прихвата.“



Измена бр. 3

На страни 11/35 у делу VI конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“
тачка 2. Упутство о начину подношења понуда у делу текста - Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач
поднесе додаје се тачка 15. која гласи:
„ 15. Ценовник – важеће цене предметног добра на дан када је понуђач формирао понуђену цену“.



Измена бр. 4

На страни 14/35 део VI конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, у
делу тачке 9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, рока испоруке, евентуалних других околности
од којих зависи исправност понуде, додаје се подтачка 9.6. која гласи:


„9.6. Захтев у вези понуђене цене:
с обзиром на предмет набавке и кретање цена нафтних деривата на тржишту Р Србије, где се уговара
плаћање предметног добра на дан испоруке по ценовнику Добављача који важе на дан испоруке, а у
циљу добијања упоредивих и прихватљивих понуда, понуђач је у обавези да уз понуду достави и

Ценовник – важећу цену уља за ложење ниско сумпорно НСГ- С на дан када је
понуђач формирао понуђену цену.





Ако се констатује (увидом у достављени Ценовник и Образац структуре понуђене цене) да се у понуди
нуди цена предметног добра која је нижа у односу на важећу цену на дан формирања понуђене цене,
проценат умањења ће бити примењиван у свим сукцесивним испорукама по закључењу уговора (најмање
у проценту који је примењен у односу на понуђену цену или и више у зависности од одлуке
понуђача/добављача), ШТО ПОНУЂАЧ БЕЗУСЛОВНО ПРИХВАТА.“

Измена бр. 5

На страни 20/35 у Обрасцу бр. 1 – Образац понуде тачке 5. и 6. постају тачке 7. и 8. и додају се нове
тачке 5. и 6. које гласе:
„ 5. Плаћање ће се вршити по цени која важе дан испоруке. Ако понуђач у понуди нуди цену која је
нижа у односу на цену по Важећем ценовнику на дан формирања понуђене цене, проценат умањења ће бити
примењиван у свим суксесивним испорукама (најмање у проценту који је исказан у понуди или и више у зависности
од одлуке понуђача), што понуђач безуслово прихвата.
6. Понуђач је дужан да уз фактуру за испоручена добра доставља и Важећи ценовник на дан испоруке. „



Измена бр. 6
На страни 28/35 у Обрасцу бр. 6 – Модел уговора тачка 2. Уговора мења се и гласи:
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„Члан 2.
Уговорена вредност добара износи укупно ____________________ динара без ПДВ-а (словима:
________________________________________________ ), односно ________________________ са ПДВ-ом (словима:
__________________________________________________ ), а утврђена је на основу количина и јединичних цена из
понуде Продавца, број ________ од __________2016. године.
Испоручене нафтне деривате продавац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке,
умањене најмање у проценту који је исказан у понуди понуђача бр. ________________ ( уколико је исти исказан на
начин предвиђен конкурсном документацијом) или и више у зависности од одлуке Добављача.
Добављач је у обавези да уз фактуру за испоручена добра достави и Ценовник – важеће цене на дан
испоруке предметног добра.
Набавка ће се вршити према потребама Наручиоца, оријентациона количина набавке на годишњем нивоу
је око 120.000 кг, са могућим одступањем +/- 10%, што Добављач безусловно прихвата.
Цена је дата на паритету DDP објекти Наручиоца и обухвата све трошкове укључујући и трошкове
превоза цистернама.
Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Добављача у складу са кретањима цена на тржишту
нафтних деривата. Одлуке Добављача о променама цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се
обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на тржишту нафтних деривата.
У случају промене цене, Добављач се обавезује да Наручиоца обавештава о промени цена нафтних
деривата, јавним објављивањем цена нафтних деривата на својој званичној wеб адреси, уколико је поседује.
У
случају да је измењена цена, из претходног става овог члана, економски неприхватљива за Наручиоца као
нетржишна, исти има право да раскине овај уговор, писаном изјавом о раскиду уговора коју доставља Добављачу у
року од 3 (три) радна дана од пријема обавештења о измени цене из претходног става овог члана.
Уколико Наручиолац не достави изјаву о раскиду уговора у року из претходног става, сматра се да се
сагласио са изменом цене.
Осим вредности добара, уговорена цена обухвата и све остале зависне трошкове Добављача (услуге
превоза, испоруке и др.).
Уговорена цена обухвата и превоз нафтних деривата на локације које одреди купац.
У случају промене трошкова из претходног става, за време трајања овог Уговора, Добављача се обавезује
да Наручиоцу достави нови важећи ценовник, одлуку или други акт на основу којег је промена цене предметне
услуге извршена.“

НАПОМЕНА:


Ове измене чине саставни део конкурсне документације. С обзиром на број измена, у прилогу целокупна
Конкурсна документација са изменама.
 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним
изменама, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива

Комисија за јавну набавку бр. 4/2016

