АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Немањина 6

ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ Београд,

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018 –1091
Датум: 23.04.2018

Измене и допуне бр 2 у вези конкурсне документације за набавку ЈНОП 12- Лож уље
и мазут за грејање у отвореном поступку, по партијама
Измена бр 1:
У делу Додатни услови у Конкурсној документацији потребно је извршити допуну (важи
за Партију 1-Лож уље):
Понуђач је потребно да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну
набавку за обе партије:
да располаже неопходним транспортним капацитетима (у својини или закупу) и то са
минимум 3 аутоцистерне са уграђеним електронским проточним мерилом за претакање и
мерење течних горива са системом за температурну компензацију запремине (flow
computer) на 15оC. Продавац је у обавези да врши испоруку горива аутоцистернама са
уграђеним електронским проточним мерилом.
Доказ:
-Изјава и неопходном техничком капацитету и одштампан документ читача саобраћајних
дозвола у прилогу
-Уколико Понуђач изнајмљује аутоцистернe, доставља копију уговора са превозником.
Као доказ да превозник располаже неопходним техничким капацитетима Понуђач
доставља одштампан документ читача саобраћајних дозвола превозника са којим има
уговор.
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ХVII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
За Партију 1
Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо
технички капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке, Лож уље у мазут у отвореном
поступку, по партијама : ЈН бр. ЈНОП/12 , а у смислу члана 76. и 77. закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

У

За понуђача:

Дана
М.П.

ИЗЈАВА О БРОЈУ АУТОЦИСТЕРНИ

Понуђач јасно и недвосмислено уписује број аутоцистерни са уграђеним
електронским проточним мерилом за претакање и мерење течних горива са системом за
температурну компензацију запремине (flow computer) на 15оC. Број аутоцистерни_____

ДАТУМ

ПОНУЂАЧ
М.П.

* Доказ у прилогу.
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Измена бр 2:
У делу Техничке спецификације за партију 1- Лож уље, Конкурсна документација мења се
и гласи:
Понуђач је обавезан да достави заједно са понудом доказе о квалитету горива које
нуди и то: Извештај о испитивању и Потврда/Декларација о усаглашености од
лабораторије која је именовано тело за оцењивање усаглашености. Уколико Понуђач
не достави доказе о квалитету његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Измена бр 3:
У делу Уговор за партију 1- Лож уље, у члану 3, Конкурсна документација мења се и
гласи:
Р.бр

Предмет јавне набавке
Лож уље

Јед. мере

кол

литара

83.000
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Јединична
цена
без ПДВ-а
(РСД/е)

Укупна цена
без ПДВ-а
(РСД/е)

