РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Комисија за јавну набвку
Број: 404-1-7-7/2020-IV
Дана: 06.03.2020. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку у поступку ЈНМВ добара број 7/2020
- Моторна горива за службена возила Општинске управе и других органа општине Инђија
врши
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
Конкурсне документације за ЈН МВ
добара број 7/2020
На страни 33. Конкурсне документације у Моделу уговора у члану 7. став 1. врши се
измена
Уместо:
„Уколико Наручилац на основу података о просечној потрошњи горива при нормалном
режиму употребе својих возила и њиховој одговарајућој техничкој исправности, утврди
повећање просечне потрошње за више од 10 %, у односу на претходни период испоруке,
сматраће да му је Испоручилац испоручио неквалитетно гориво односно гориво које не
задовољава стандарде квалитета наведене у члану 6. уговора. „

Треба да стоји:
„Уколико Наручилац на основу података о просечној потрошњи горива при нормалном
режиму употребе својих возила и њиховој одговарајућој техничкој исправности, утврди
повећање просечне потрошње за више од 10 %, у односу на претходни период испоруке, има
право да изврши контролу задовољавања стандарда квалитета горива који је наведен у
члану 6. уговора. „

На страни 33. Конкурсне документације у Моделу уговора у члану 9. став 1. врши се
измена
Уместо:
„Под квалитетом пратеће услуге подразумева се да се утакање горива у возила
Наручиоца, и издавање фискалних исечака за испоручена добра на станици Испоручиоца
врши приоритетно – без чекања и у захтеваној количини.“

Треба да стоји:
„ Под квалитетом пратеће услуге подразумева се, да се утакање горива у возила
Наручиоца и издавање фискалних исечака за испоручена добра у захтеваној количини врши
на станици Испоручиоца.“

У прилогу се налазе имењена и допуњена страна 33. Конкурсне документације.
Продужава се рок за подношење понуда до 11:00 часова дана 12.03.2020. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Објавити:
- Портал јавних набавки, http://portal.ujn.gov.rs/
- интернет страница Општине Инђија, www.indjija.net.

ИЗМЕНА И ДОПУНА
то оправдано односно када оперативно утврди нагли раст просечне потрошње који се
може повезати са квалитетом испорученог горива.
Члан 7.
Уколико Наручилац на основу података о просечној потрошњи горива при нормалном
режиму употребе својих возила и њиховој одговарајућој техничкој исправности, утврди
повећање просечне потрошње за више од 10 %, у односу на претходни период испоруке, има
право да изврши контролу задовољавања стандарда квалитета горива који је наведен у
члану 6. уговора.
На основу података о повећању просечне потрошње горива Испоручилац по овом
Уговору овлашћује Наручиоца да он на његов захтев врши узорковање горива из танкова из
којих му је претходно исто сипано.
Узимање узорака ради провере квалитета вршиће акредитована лабораторија коју
Наручилац одреди и позове.
Члан 8.
Поступак узорковања горива код Испоручиоца уговорне стране констатоваће
Записником о провери квалитета.
У Записник из претходног става уносе се сви релевантни подаци везани за валидно
узимање узорака, а исти Записник обавезно потписују представници Наручиоца, Испоручиоца
и представник акредитоване лабораторије.
У случају да Испоручилац одбије да потпише Записник о провери квалитета или одбије
да преда узорке горива Наручиоцу, сматраће се да је он сагласан са чињеницом да испоручује
гориво неодговарајућег квалитета.
Мишљење позване акредитоване лабораторије искључиво је меродавно за
утврђивање стандарда квалитета горива.
Члан 9.
Под квалитетом пратеће услуге подразумева се, да се утакање горива у возила
Наручиоца и издавање фискалних исечака за испоручена добра у захтеваној количини врши
на станици Испоручиоца.
Проверу квалитета пратеће услуге вршиће возач који је довезао возило на танковање
приликом сваког утакања – танковања горива.
У свим случајевима када возач возила односно друго лице, сматра да се непотребно
задржава на станици било због дугог трајања танковања горива или времена добијања
фискалних исечака, обавестиће о томе Наручиоца.
По добијеном обавештењу од возача, представник Наручиоца и одговорно лице
Испоручиоца споразумно ће отклонити све проблеме који се односе на чекање (непотребно
задржавање возила на станици).
Уколико лица из претходног става не отклоне споразумно проблеме у вези са
непотребним задржавањем, сматраће се да је услуга на станици за испоруку добара
неквалитетна.
Члан 10.
Проверу количине за свако појединачно утакање у конкретно возило вршиће лице које
је довезло возило на танковање - возач.
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