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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”
бр.124/2012) наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-1/2014-02/3 од
12.02.2014.године, како следи:
1. У делу Упутство понуђачу како да припреми понуду страна 6. ,,начин плаћања
15 дана од дана испостављања рачуна за извршену услугу” мења се и гласи:
,,начин плаћања авансна уплата на основу предрачуна испоручиоца”
2. У делу Образац понуде са спецификацијама страна 10. „начин плаћања по
пријему картица врши се уплата на текући рачун Продавца”, мења се и
гласи: „начин плаћања авансна уплата на основу предрачуна испоручиоца.“
3. У делу понуђача како да припреми понуду страна 6. „Цена у понуди мора бити
исказана у динарима без ПДВ-а и мора бити фиксна“, мења се и гласи „Цена у
понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а”
4. У делу модел уговора чл.3 „Укупна уговорена вредност овог уговора износи
1.500.000,00 динара, без ПДВ-а. Купац одређује висину и динамику уплата
на рачун за коришћење Картице. Купац уплаћује динарска средства на
текући рачун Продавца бр. ____________________________ (попуњава
Продавац), који се води код "____________________________" (попуњава
Продавац).“
мења се и гласи:”Укупна уговорена вредност овог уговора износи 1.500.000,00
динара, без ПДВ-а. Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за
коришћење Картице. Купац уплаћује динарска средства на основу предрачуна
на текући рачун Продавца бр. ____________________________ (попуњава
Продавац), који се води код "____________________________" (попуњава
Продавац).”
5. У делу модел уговора после чл.3 додаје се нови чл.4 који гласи:„После
закључења уговора цена нафтних деривата утврђује се и мења Одлуком
Понуђача у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у
Републици Србији. Испоручене нафтне деривате продавац ће фактурисати
купцу по цени која важи на дан испоруке.
Чланови: 4., 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., постају 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.
6. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације
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