
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508

______________________________________________________________________________

        ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈН 19/2015

Назив наручиоца: ЈКП „Водовод  Ваљево“

Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26 

Интернет страница наручиоца: www..vodovodva.co.rs

Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:  отворени поступак

Врста предмета: Добра

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке бр. 19/2015 су   моторна горива, уља и мазива. Јавна набавка  је 
обликована по партијама:

Партија
бр.

Назив партије Назив и шифра из ОРН

1. Моторна горива Моторна горива-09132100, 09134220

2. Моторна уља и мазива Моторна уља и мазива- 09211000

3. Гасно уље ЕУРО Л Гасно уље ЕУРО Л-09135100

На основу  члана 63.  став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
68/15), врши се измена  и  допуна конкурсне документације јавне набавке број 19/2015,   на
следећи начин:
а) На страни 4/47   напомена за техничку спецификацију на страни 4  сада гласи: Гориво мора
да задовољи све захтеве које прописује Правилник о техничким и другим захтевима за течна
горива нафтног порекла („Службени гласник РС“  бр.123/12,  63/12,  75/13) и  Правилник о
изменама и допунама правилника о техничким  и  другим захтевима за течна горива нафтног
порекла (Сл.Гласник РС 144/2014 од 27.12.2014.), а који је у складу са: 
- стандардом СРПС ЕН 590, за евро дизел гориво
-стандардом СРПС ЕН 228, за европремијум БМБ 95  гориво,

б)  У Моделу уговора за партију бр. 1-моторна горива,  чл. 5. ст. 1. сада гласи: Наручилац се
обавезује да плаћање предметних добара изврши    у року до  45 дана од дана  завођења
рачуна  са   појединачном  спецификацијом  за   испоручена  добра  у  пословне  књиге
Наручиоца,  с  тим  да  се  фактурисање  врши  два  пута  месечно,  16.-ог  и  последњег
календарског дана у текућем месецу.



у Моделу уговора  за партију 1, чл. 7. ст.1. сада гласи:

Квалитет   горива мора да буде у складу са важећим законским и подзаконским прописима
Републике Србије, посебно са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла (Службени гласник РС бр. 123/2012, 63/2013 и 75/2013) и  Правилником о
изменама и допунама правилника о техничким  и  другим захтевима за течна горива нафтног
порекла (Сл.гласник РС 144/2014 од 27.12.2014.).

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.

У Ваљеву 12.01.2016. год.
                                                                                                 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


