
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 334-ЈНМВ-Д-1/2016
Датум: 5.2.2016. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12,
14/2015  и  68/2015)  Комисија  за  јавну  набавку  у  поступку  јавне  набавке  мале
вредности добра – гориво и мазиво, редни број јавне набавке мале вредности ЈНМВ-
Д-1/2016 (1.1.3), Наручилац ЈКП „Градско зеленило“ Чачак ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда измени или
допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави
на Порталу јавних набавки као и на својој интернет стараници.

У  предметном  поступку  јавне  набавке  мале  вредности,  Комисија  за  јавну
набавку у поступку јавне набавке мале вредности  добра –  гориво и мазиво, редни
број јавне набавке мале вредности  ЈНМВ-Д-1/2016 (1.1.3), Наручилац ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, врши измену конкурсне документације и то:

Страна под редним бројем 15/31 предметне конкурсне документације престаје
да важи и замењује се страном 15/31 - по изменама конкурсне документације.

С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку  15/31 - по изменама
конкурсне  документације,  из  тог  разлога  је  неопходно  да  потенцијални  понуђачи
поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом
изменом објављену страну 15/31 - по изменама конкурсне документације, преузму са
Портала  јавних  набавки  или  интернет  странице  наручиоца  и  изврше  замену
првобитно објављене стране конкурсне документације – редни број страна конкурсне
документације 15/31.

 
У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач

поступи у складу са наведеним изменама. 
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15/31 - по изменама конкурсне документације

9.  НАЧИН  И  УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ  РОК,  КАО  И  ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .
По  испостављеним  рачунима у  року  од  45  дана  од  дана  испостављених

рачуна.

9.  2  . Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

9.  3  . Место испоруке
Бензинске станице понуђача.

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.  

Цена  се  може  мењати  уколико  дође  до  промене  цена  горива  у  званичном
ценовнику понуђача. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.

 

11.  ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО
ОРГАНУ  ИЛИ  СЛУЖБИ  ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  АУТОНОМИЈЕ   ИЛИ  ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О
ПОРЕСКИМ  ОБАВЕЗАМА,  ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ,  ЗАШТИТИ  ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци  о  пореским  обавезама  се  могу  добити  у  Пореској  управи,
Министарства финансија и привреде.

Подаци о  заштити  животне  средине се  могу добити у  Агенцији  за  заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12.  ПОДАЦИ О ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
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