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ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације број 1 у вези Јавне набавке у
отвореном поступку број 15/2019

На страни 13/72 конкурсне документације у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ који гласи:
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних
услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом за ову јавну набавку.
Под неопходним финансијским капацитетом Наручилац подразумева:
Да је понуђач у претходне три године (2016. 2017. и 2018. год.) продао, тј. испоручио добра
која су истоврсна предметној набавци у уговореном року, обиму и квалитету у збирном
износу oд:
Партија 1: 200.000.000,00 динара;
Партија 2: 215.000.000,00 динара.
6. Доказ:
Понуђач је дужан да уз понуду достави попуњен, потписан и оверен Образац XII – Изјава о
неопходном финансијском капацитету, уз који је потребно приложити:
Биланс стања и биланс успеха са мишљењем ревизора или Извештај о бонитету за јавне
набавке БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре за 2016. 2017. и 2018. годину.
Уколико понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и ревизији
дужан је да достави одговарајући акт- одлуку или изјаву у складу са законским прописима
(НАПОМЕНА: Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно
доступни на интернет – страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије.)

мења се и дат је у прилогу:
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних
услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом за ову јавну набавку.
Под неопходним финансијским капацитетом Наручилац подразумева:
Да је понуђач у претходне три године (2016. 2017. и 2018. год.) продао, тј. испоручио добра
која су истоврсна предметној набавци у уговореном року, обиму и квалитету у збирном
износу oд:
Партија 1: 200.000.000,00 динара;
Партија 2: 215.000.000,00 динара.
6. Доказ:
Понуђач је дужан да уз понуду достави попуњен, потписан и оверен Образац XII – Изјава о
неопходном финансијском капацитету, уз који је потребно приложити:
Биланс стања и биланс успеха са мишљењем ревизора или Извештај о бонитету за јавне
набавке БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре за 2016. 2017. и 2018. годину.
Уколико понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и ревизији
дужан је да достави одговарајући акт- одлуку или изјаву у складу са законским прописима
(НАПОМЕНА: Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико тражени доказ
законски није могуће добити или уколико су тражени докази јавно доступни на интернет –
страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије.)
Да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку.
Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева:
Да је понуђач у претходне три године (2016. 2017. и 2018. год.) продао, тј. испоручио добра
која су истоврсна предметној набавци у уговореном року, обиму и квалитету у збирном
износу:
7.

Партија 1: 300.000.000,00 динара без ПДВ-а;
Партија 2: 325.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Доказ:
Партија 1
- Изјава о неопходном пословном капацитету
- Потврда о референтним набавкама
Партија 2
- Изјава о неопходном пословном капацитету
- Потврда о референтним набавкама
Да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку.

8.

Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева:
 Да понуђач располаже складишним капацитетима (у својини или у закупу) у складу
са Правилником о минималним техничким условима за обављање трговине
дериватима нафте и биогоривом (''Службени гласник РС'', бр. 68/2013).
Доказ:
Изјава понуђача на сопственом меморандуму дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, да својом техничко-технолошком опремљеношћу обезбеђује складишне
капацитете у скаладу са Правилником о минималним техничким условима за обављање
трговине дериватима нафте и биогоривом.
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