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. 1427-09-293/2018
Датум: 22.06.2018.

- 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-1.1.6/2018 - горива.
- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин:

Крајњи рок за достављање понуда

27.06.2018. године до 13:00 часова

Јавно отварање понуда

27.06.2018. године у 13:30 часова

- Врши се измена у IV Поглављу – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 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 2 (две) бензинске станице на територији града Суботице и најмање 2 (две)
бензинске станице дуж ауто-пута Е-75.
- Врши се измена у IV Поглављу – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова на страни бр. 7 тако што се у делу
који се односи на услов из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН мења следећи текст:
„Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Лицeнцe зa oбaвљaњe eнeргeтскe дeлaтнoсти тргoвинa
нa мaлo дeривaтимa нaфте (стaницe зa снaбдeвaниe гoривa мотoрних вoзилa)“.
- 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 2 (две) бензинсеу станице 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. 21 конкурсне документације тако што се у чл. 4 Модела
оквирног споразума мења ст. 7 који сада гласи:
“Прoдaja рoбe врши се по малопродајним цeнaмa из цeнoвникa испoручиoцa вaжећим нa дaн
прeузимaњa нафтних дeривaтa“
Врши се измена на страни бр. 27 тако што се у се мења седећи текст:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 27.06.2018. године до
13:00 часова.
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У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Д-1.1.6/2018- горива биће објављена на
сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку
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