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Број:  926 

 

Датум:  06.08.2013. год. 

 

 

 

На  захтев  Понуђача  НИС  а.д. Нови  Сад  за  појашњење  и   измену  конкурсне  

документације  за  јавну  набавку  Горива ( Евро дизел-а  и  Евро премијум-а БМБ 95 )  

бр. V/2013,  Комисија  за  јавну  набавку  донела  је  одлуку  о 

 

 

Изменама  и  допунама  конкурсне  документације  за  јавну  набавку 

Горива ( Евро дизел-а  и  Евро премијум-а БМБ 95 )  бр. V/2013 

 

У  конкурсној  документацији за  јавну  набавку 

Горива ( Евро дизел-а  и  Евро премијум-а БМБ 95 )  бр. V/2013 

 

 

На  страници  број  1.   Укупан  број  страна:   мења  се  и  гласи : Укупан  број  страна:  

25 

 

 

На  страници  број  6.  редни  број  2.1.2.  Средства  финансијског обезбеђења за 

испуњење  уговорних обавеза(Образац бр.2 ) ,   став 1.   мења  се  и  гласи: 

 

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија,  дужан  је  да  у  року  од   

најкасније 5 ( пет )  дана после потписивања уговора, достави наручиоцу, као средства 

финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза, банкарску гаранцију, и то: 

 

 

На  страници  број  6.   редни  број   2.1.4.  став  1. мења се  и  гласи : 

 

2.1.4. Писмо о намерама пословне банке (Образац бр. 4) о прихватању обавезе 

достављања банкарске гаранције за добро извршење посла. 

Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави потписано и печатом 

оверено писмо о намерама пословне банке да ће у року од 5 ( пет )  после  потписивања 

уговора, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а - Образац бр. 4, (дат у одељку 4. Конкурсне 

документације)  

 



 

На  страници  број  21.  Члан  2.  тачка  2.2   мења  се  и  гласи:  

 

  

 

Члан 2.  Цена 

тачка  2.2 

 
Цена  ЕВРО  ДИЗЕЛ-а  и  ЕВРО  ПРЕМИЈУМ-а БМБ 95  важи на дан испоруке,  а  усклађује  се  

у  складу са  кретањем  цена  на  тржишту  нафтних  деривата  Србије. 
 

 

 

На  страници  број  22.   Члан  8.  Квалитет  робе  тачка  8.1  мења  се  и  гласи:  

 

 

Члан 8.  Квалитет робе 

 

 тачка  8.1 

                                                                                                                                               
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и             

другим захтевима за течна горива нафтног порекла ( ''Сл. гласник РС 123/12  и  63/13'').  
 

 

 

 

На  страници  број  25.  редни  број  7.1   мења  се  и  гласи:  

 

 
7.1. Техничке  карактеристике  -  ГОРИВА   

 
 
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и             

другим захтевима за течна горива нафтног порекла ('' Сл. гласник РС 123/12  и  63/13'').  
 

Захтевамо  овакав  или  сличан  примерак  атеста  квалитета  од  свих  Понуђача  

приликом  понуде  у  јавној  набававци – добра – материјал – ГОРИВО -  ( ЕВРО ДИЗЕЛ  

и  ЕВРО ПРЕМИЈУМ  БМБ  95 ),  редни број јавне набавке:  V/13 

  

 

 

 

                                                                               Председник  Комисије  за  јавну набавку 

                                                                                                             бр. V/2013 

 

   _____________________________ 

          Г/дин  Душан  Полић 


