Наручилац

Здравствени центар
Књажевац

Адреса

4. јули бр. 2

Место

Књажевац

Број одлуке

2648

Датум

20.06.2014.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012), в.
д. директор Здравственог центра Књажевац доноси:
ОДЛУКУ
О измени и допуни конкурсне документације а у вези Јавне набавке велике
вредности расписане од стране Здравственог центра Књажевац бр. 3/2014 за набавку
добра лож уље и мрки угаљ коцка прана за потребе Здравственог центра Књажевац по
партијама
I
- У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,
тачка 5.1, подтачка 5. конкурсне документације (на 13 стр, конкурсне документације):
- брише се:
„ Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке:(уколико постоји)
Доказ:
Дозвола Ресорног Министарства“
-

уписује се:
„ Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
Доказ: важећа лиценца за обављање енергетске делатности-трговина
нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом
издата од стране Агенције за енергетику Републике Србије“
Тако да сада конкурсна документације у том делу гласи:
„ Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
Доказ: важећа лиценца за обављање енергетске делатности-трговина
нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом
издата од стране Агенције за енергетику Републике Србије“
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II
- У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,
тачка 5.2, подтачка 5.2.1.конкурсне документације (на 14. страни конкурсне
документације):
- брише се ставка:
„ 2) Лиценца за складиштење предметног добра - доказ : Лиценца Агенције за
енергетику“
тако да се испуњење наведеног услова неће захтевати, нити ће Комисија за
јавне набавке приликом стручне оцене понуда узимати у разматрање испуњеност
горе наведеног услова.
III
- У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,
тачка 5.2, подтачка 5.2.1.конкурсне документације (на 14. страни конкурсне
документације):
- брише се ставка:
„ 6) Технички капацитет понуђача: Као доказ да понуђач располаже довољним
техничким капацитетом, понуђач доставља копију власничког листа, уговора о
купопродаји или уговор о закупу пословног / магацинског простора.“
тако да се испуњење наведеног услова неће захтевати, нити ће Комисија за
јавне набавке приликом стручне оцене понуда узимати у разматрање испуњеност
горе наведеног услова.
IV
- У делу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 6.16.
Критеријуми за доделу уговора, у подтачки 3. Рок испоруке добара (48 сати) 5 пондера,
(на 23 стр. конкурсне документације):
-

брише се:
„Понуђени рок (48 сати) x максималан број пондера
Понуђени рок плаћања“

-

уписује се:
„Понуђени рок (48 сати) x максималан број пондера
Понуђени рок испоруке“

Тако да сада конкурсна документације у том делу гласи:
„Понуђени рок (48 сати) x максималан број пондера
Понуђени рок испоруке“
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V
- У делу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, делу II ПОНУЂАЧ ДАЈЕ ПОНУДУ, у табели (на 37.
страни конкурсне документације):
- брише се ред: „Гарантни период“
тако да сада табела гласи:
Укупна цена без ПДВ-а (дин)

Укупна цена са ПДВ-ом
(дин)
Рок и начин плаћања

Рок плаћања: __________ дана од дана пријема
фактуре од стране понуђача (добављача) у седиште
наручиоца (купца)
Начин плаћања:
___________________________________

Рок важења понуде

_________________ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 30 дана)

Рок испоруке

________________ од дана пријема наруџбенице
(не може бити дужи од 5 дана)

Место и начин испоруке
_______________________________________________

VI
- У делу VII Образац структуре цене – спецификација, партија 1.Гасно уље
екстра лако-ЕЛ, (на 39. страни конкурсне документације):
- брише се ред: „Рок плаћања: ________ дана. (не краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана).“
- уписује се ред: „Рок плаћања: ________ дана. (не краћи од 60 дана ни дужи од 120
дана).“
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тако да сада гласи: „Рок плаћања: ________ дана. (не краћи од 60 дана ни дужи од 120
дана).“

VII
- У делу VII Образац структуре цене – спецификација, партија 1.Гасно уље
екстра лако-ЕЛ, (на 39. страни конкурсне документације):
- брише се ред: „Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (не краћи од
90 дана).“
- уписује се ред: „Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (не краћи од
30 дана).“
тако да сада гласи: „Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (не краћи
од 30 дана).“
VIII
- У делу VII Образац структуре цене – спецификација, партија 2, Мрки угаљ
коцка прана (на 40.страни конкурсне документације):
- брише се ред: „Рок плаћања: ________ дана. (не краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана).“
- уписује се ред: „Рок плаћања: ________ дана. (не краћи од 60 дана ни дужи од 120
дана).“
тако да сада гласи: „Рок плаћања: ________ дана. (не краћи од 60 дана ни дужи од 120
дана).“
IX
- У делу VII Образац структуре цене – спецификација, партија 1.Гасно уље
екстра лако-ЕЛ, (на 39. страни конкурсне документације):
- брише се ред: „Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (не краћи од
90 дана).“
- уписује се ред: „Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (не краћи од
30 дана).“
тако да сада гласи: „Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (не краћи
од 30 дана).“
X
У делу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка
6.16. Критеријуми за доделу уговора, (на 23 стр. конкурсне документације):
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- брише се реченица „Уколико је збир пондера код два или више понуђача једнак
,одлучиваће оцена референси“
- уписује се реченица „У случају да после оцењивања комисија утврди да је збир
пондера код два или више понуђача једнак, предност ће имати онај понуђач који је у својој
понуди понудио бољу референц листу односно већу вредност референци из тачке 5.2.1, подтачка
2., под 1)стручне референце (са 14 стране конкурсне документације).“

Тако да сада конкурсна документације у том делу гласи:
„У случају да после оцењивања комисија утврди да је збир пондера код два или више
понуђача једнак, предност ће имати онај понуђач који је у својој понуди понудио бољу референц
листу односно већу вредност референци из тачке 5.2.1, подтачка 2., под 1)стручне референце (са
14 стране конкурсне документације).“

XI
У делу VIII МОДЕЛ УГОВОРА, члан.2.Модела Уговора, (на 42 стр. конкурсне
документације):
-брише се реченица
„Укупна
цена
за
оквирну
количину
од
35.700
литара
износи____________________динара
без
ПДВ-а
(словима:_____________________________), односно ________________________
са
урачунатим
ПДВ
–
ом
______________________(словима:
____________________________________________________________________).“
.“
- уписује се реченица
„Укупна
цена
за
оквирну
количину
од
150.000
литара
износи____________________динара
без
ПДВ-а
(словима:_____________________________), односно ________________________
са
урачунатим
ПДВ
–
ом
______________________(словима:
____________________________________________________________________).“
Тако да сада конкурсна документације у том делу гласи:
„Укупна
цена
за
оквирну
количину
од
150.000
литара
износи____________________динара
без
ПДВ-а
(словима:_____________________________), односно ________________________
са
урачунатим
ПДВ
–
ом
______________________(словима:
____________________________________________________________________).“
Образложење
Iмајући у виду члан 63 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012)
одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
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