Наручилац

Центар за стручно усавршавање Шабац

Адреса

Николе Тесле 1а

Место

Шабац

Број

124/2018

Датум

14.02.2018

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 1-18
У складу са чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 68/15), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку лож
уља, редни број ЈНМВ 01/18, и то:
1. Страна 14/27
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.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, људски рад, трошкови
материјала и слично.
Наручилац није у обавези да поручи целокупну количину лож уља уколико
се покаже да су му годишње потребе мање.
У складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици
Србији,Испоручилац има право да Наручиоцу испоручује и фактурише
гориво по измењеној цени усклађеној са растом цене нафтних деривата на
тржишту.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.

2. Страна 23/27
Мења се модел уговора , тако да гласи:

VII - МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О
НАБАВЦИ ЛОЖ УЉА
Закључен између:
Центар за стручно усавршавање Шабац
са седиштем у Шапцу, улица Николе Тесле бр.1а, ПИБ: 106619708
Матични број: 17783165
Број рачуна: 840-669764-94 код Управе за трезор,
Телефон: 015-391-599 Телефакс: 015-391-599
кога заступа директор Бранко Филиповић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: испоручилац),
Основ уговора:
ЈНМВ Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.
Предмет уговора је набавка лож уља у 2018. и 2019.години у свему према
понуди понуђача број ______ од _______ 2018. године која је саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Понуђач се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку лож уља у
свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 3.
Ако се записнички утврди да добра која је понуђач испоручио наручиоцу имају
недостатке у квалитету и очигледне грешке, понуђач ће исте отклонити у року од два
дана од дана сачињавања рекламационог записника.

Члан 4.
Испорука лож уља вршиће се по налогу наручиоца путем телефона, факса,
наруџбенице или непосредно, на адреси испоручиоца.
Члан 5.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора је ___________ динара без
пореза на додату вредност.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора јe ___________ динара са
порезом на додату вредност.
Наручилац није у обавези да поручи целокупну количину лож уља уколико
се покаже да су му годишње потребе мање.
У складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици
Србији,Испоручилац има право да Наручиоцу испоручује и фактурише гориво по
измењеној цени усклађеној са растом цене нафтних деривата на тржишту.
Члан 6.
Плаћање
ће
се
вршити:
________________________________________________
Лож уље које се испоручи у току 2018. години плаћаће се до укупног износа
средстава предвиђених финансијским планом наручиоца за 2018. годину, а сва
плаћања за испоручено лож уље у току 2019. године вршиће се у складу са
финансијским планом за 2019. годину.
Члан 7.
Понуђач је обавезан да наручиоцу достави бланко соло меницу регистровану
код НБС, са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко соло менице на износ
од 10% од вредности уговора, коју наручилац може употребити у случају неиспуњења
уговорних обавеза од стране понуђача.
Члан 8.
Овај уговор закључује се за 2018. и 2019. годину, са роком важења до
01.03.2019. године, а за све што није наведено у овом Уговору примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима и осталих позитивних прописа.
Члан 9.
Спорове настале по основу овог уговора решаваће надлежни Привредни суд у
Ваљеву.
Члан 10.
Уговор је сачињен у шест примерака од којих по три за сваку уговорну страну.
У Шапцу, _________________
УГОВАРАЧИ
ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

ЗА ПОНУЂАЧА
Директор
_____________________

Бранко Филиповић
Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
Ова измена објављује се на Порталу јавних набавки.

