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Измене и допуне бр 1 у вези конкурсне документације за набавку ЈНМВ 62 - Угаљ
Измена бр 1:
Услови који важе у погледу испоруке су: испоручивати FCO утоварено у вагон Купца
на утоварном месту Продаца.“ и у складу са тим мењају се у свим деловима конкурсне
докуметације
Измена бр 2:
У члану 8 Конкурсне документације који се односи на рекламацију мења се и гласи:
Продавац гарантује да је угаљ који се испоручује по Уговору у складу са декларацијом
произвођача за сортиман из члана 6 овог Уговора.
Уколико угаљ не одговара порученом угљу декларисаном у товарном листу, Купац о томе
обавештава Продавца пре истовара. Продавац се обавезује да пошаље овлашћеног
представника, ради заједничког утврђивања kвалитета рекламираног угља. Уколико
представници Купца и Продава утврде да је угаљ неодговарајућег квалитета, Продавац се
обавезује да у најкраћем могућем року изврши испоруку угља одговарајућег квалитета.
Трошкове рекламационог поступка сноси Продавац (трошкове превоза, лежарине и
осталог). Рекламирани угаљ неодговарајућег квалитета ставља се на располагање
Продавцу.
Купац је овлашћен да без одлагања, а најкасније у року од 72 сата од преузимања угља
достави Продавцу рекламацију на квалитет испорученог угља у писаној форми, оверену и
потписану од стране овлашћеног лица Купца са назначењем и описом недостатка који се
рекламира и предлогом за решавање насталог проблема. Уговорне стране су сагласне да
неуредне и неблаговремене достављене рекламације Продавац неће разматрати.
Продавац је дужан да се одазове позиву Купца за утврђивање квалитета угља, односно да у
случају спречености саопшти Купцу начин решавања рекламације.
У случају рекламације, Купац је дужан да угаљ истовари, изврши одвајање рекламираних
количина од укупно испоручене количине и чува до коначног решења, односно договора
уговорних страна о начину решења проблема
Измена бр 3:
У Члану 4 - Услови и начин плаћања конкурсна документација мења се и гласи:
Купац плаћање за испоручени угаљ вршити по издатој фактури а у случају авансног
плаћања по издатој профактури, на текући рачун Продавца: ______________________код
банке ________________ са матичним бројем: ______________.
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