Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 2206-09-446/2017
Датум: 15.06.2017.

- Измена и допуна конкурсне документације У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), Предшколска установа „Наша радост“ врши измену конкурсне документације за јавну
набавку, Д-1.1.14/2017- горива и мазива.
- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин:

Крајњи рок за достављање понуда 21.06.2017. године до 12:00 часова
Јавно отварање понуда

21.06.2017. године у 12:30 часова

- Врши се измена на страни бр. 6 тако што се у оквиру додатних услова који се односе на
пословно – технички капацитет мења тачка 2) која сада гласи:
1) Да има најмање 1 (једну) бензинску станицу на територији града Суботице и најмање 2 (две)
бензинске станице дуж ауто-пута Е-75.
- Врши се измена на страни бр. 8 тако што се у оквиру начина на који се доказује испуњеност
додатних услова који се односе на пословно – технички капацитет мења тачка 2) која сада
гласи:
„ Списак да има минимум 1 (једну) бензинску станицу на територији града Суботице и најмање 2
(две) бензинске станице дуж ауто-пута Е-75, дат на меморандуму Понуђача са наведеним адресама
на којима су лоциране бензинске станице. Списак мора бити оверен и потписан од стране одговорног
лица. Уколико је доказ (мапа бензинских станица) доступан на интернет страници, Понуђач није
дужан да достави списак, већ да наведе веб страницу на којој наручилац може да провери доказ.
- Врши се измена на страни бр. 23 конкурсне документације тако што се у чл. 4 Модела
оквирног споразума бришу следећи ставови 5, 8 и 9 наведеног члана, док се у ст. 7 мења текст
који сада гласи:
„Након истека рока вежења понуде од _________ дана (рок не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда) Испоручилац задржава право промене цена у складу са кретањем на тржишту и
својом комерцијалном политиком, при чему се врше промене ценовника. Продаја робе врши се по
малопродајним ценама из ценовника Испоручиоца важећим на дан преузимања нафтних деривата“.
Врши се измена на страни бр. 30 тако што се у се мења седећи текст:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 21.06.2017. године до
12:00 часова.
- Врши се измена на страни бр. 34 тако што се мења текст који се односи на достављање
финансијског средства обезбеђења за озбиљност понуде, који сада гласи:
Понуђач је у обавези да уз понуду достави бланко сопствену меницу, као обезбеђење за озбиљност
понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз
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исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке, коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30
(тридесет) дана дужи од рока важења понуде.
Наручилац ће уновчити меницу уколико: Изабрани понуђач након истека рока за подношење понуда
повуче, опозове или измени своју понуду или понуђач коме је додељен оквирни споразум
благовремено не потпише оквирни споразум.
У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Д-1.1.14/2017- горива и мазива биће
објављена на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку
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