
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 470-ЈНВВ-Д-5/2019
Датум: 18.2.2019. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке велике вредности
добара – гориво и мазиво ЈНВВ-Д-5/2019,  ОБЈАВЉУЈЕ

 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Чланом 63. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15  и
68/15) прописано  је  да  је  наручилац  који  у  року  за  подношење  понуда  измени
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене објави на Порталу јавних
набавки као и на својој интернет стараници.

У  предметном поступку  јавне  набавке  велике вредности,  Комисија  за  јавну
набавку у поступку јавне набавке велике вредности добара – гориво и мазиво ЈНМВ-
Д-5/2019, ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, врши измене конкурсне документације и то:

Страна под редним бројем 30/39 и 35/39 предметне конкурсне документације
престају да  важе и  замењује  се  странама 30/39 –  по  изменама конкурсне
документације и 35/39 – по изменама конкурсне документације.

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе  ознаке 30/39  и 35/39 -  по
изменама конкурсне документације и из тог разлога је неопходно да потенцијални
понуђачи поступе у складу са овим изменама конкурсне документације, тј. неопходно
је  да  овом  изменом  објављене стране 30/39 и  35/39  -  по  изменама конкурсне
документације, преузму са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца
и изврше измене првобитно објављених страна конкурсне документације – редни
број страна конкурсне документације 30/39 и 35/39.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеном изменом. 
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Право Наручиоца на приговор на рачун
Члан 7.

На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од
дана добијања рачуна. 

Приговор Наручиоца на рачун Добављача одлаже обавезу плаћања рачуна. 

Добављач је  дужан да  приговор  реши у  року од 8  (осам)  дана од дана  пријема
приговора. У случају да је приговор основан,  Добављач ће извршити одговарајуће
исправке рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема
приговора. 

У случају да се приговор односи на квалитет испоручених добара количину и рок
испоруке,  Добављач је  дужан  да  без  одлагања  испоручи  добра  одговарајућег
квалитета и количине. Трошкови враћања неодговарајућих добара падају на терет
продавца. 

У случају да  Добављач не поступи по рекламацији  Наручилац је  овлашћен да о
трошку Добављача од других продаваца прибави потребна добра у по тржишној цени
у време набавке. 

У случају да Добављач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем
обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору.

Рок плаћања
Члан 8.

Наручилац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном у смислу члана 6.
овог Уговора изврши у року од 45 дана (у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12 и
68/15)], од дана пријема рачуна од страде понуђача.

Неизвршење уговорених обавеза
Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог
уговора,  уговорна  страна  која  је  проузроковала  штету,  накнадити  другој  страни
стварну штету, у складу са законом.

Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви).
Члан 10.

Добављач и  Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у
случају више силе. 

Виша сила ослобађа Добављача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
мазива утврђене Уговором за време њеног трајања.

Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји
који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и
догађаји  и  околности  који  су  настали  после  закључења  овог  уговора  који
онемогућавају  извршење  уговорних  обавеза,  а  које  уговорна  страна  није  могла
спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти
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набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и
2) ЗЈН и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име,  а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга  подноси понуду у  своје  име за  обавезе из  поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

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  .
Плаћање је  у року од  45 дана (у складу са Законом о роковима измирења

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12 и
68/15)], од дана пријема рачуна од страде понуђача.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

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
Локација испоруке –  ЈКП “Градско зеленило” Чачак, Симе Сараге 71,  32000

Чачак.

9.4. Други захтеви 
Конкурсна документација не саджи друге захтеве.

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
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