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ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације број 1 у вези Јавне набавке у
отвореном поступку по партијама број 2/2020
На страни 52/75 конкурсне документације у делу који гласи:
Вредност Уговора
Члан 3.
Овај уговор се закључује на максималан износ од 130.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
Припадајући ПДВ износи 26.000.000,00 динара.
Укупна вредност Уговора са ПДВ-ом износи 156.000.000,00 динара.
У случају потребе Наручилац може, након закључења овог уговора без спровођења
поступка јавне набавке, у складу са чланом115 ЗЈН, повећати обим предмета овог уговора
максимално до 5% од укупне вредности без ПДВ-а закљученог уговора, с тим да укупно
повећање не може бити веће од вредности прописане у ЗЈН.
Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора по предметној јавној набавци за
Партију 1 може бити већа или мања од предвиђене оквирне количине, уз ограничење да
укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи максималан износ од
100.000.000,00 динара, без ПДВ-а закљученог уговора за цео период важења уговора.

мења се и дат је у прилогу:

1

структуре цене и према којима се утврђује иста. Измењене цене не смеју бити више од
упоредивих тржишних цена, у супротном Купац може раскинути уговор са отказним роком
од седам дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду. Испорука се врши FCO
резервоари Купца.
Продавац је дужан да обрачун цена који је извршен у свему по одредбама овог члана
уговора доставља потписан оверен печатом као прилог фактурама за извршену испоруку по
појединачној поруџбини. Цена утврђена на овај начин, не може бити већа од цене из
званичног велепродајног ценовника Продавца, који је важећи на дан испоруке добара.
Продавац ће робу фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном
испоруке подразумева се дан преузимања добара од стране Купца.
Уколико Република Србије, у току трајања овог уговора пропише нове накнаде и друге
дажбине, које нису дефинисане овим Уговором, трошкови који проистичу из њих морају
бити урачунати у цену.
Вредност Уговора
Члан 3.
Овај уговор се закључује на максималан износ од 130.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
Припадајући ПДВ износи 26.000.000,00 динара.
Укупна вредност Уговора са ПДВ-ом износи 156.000.000,00 динара.
У случају потребе Наручилац може, након закључења овог уговора без спровођења
поступка јавне набавке, у складу са чланом115 ЗЈН, повећати обим предмета овог уговора
максимално до 5% од укупне вредности без ПДВ-а закљученог уговора, с тим да укупно
повећање не може бити веће од вредности прописане у ЗЈН.
Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора по предметној јавној набавци за
Партију 1 може бити већа или мања од предвиђене оквирне количине, уз ограничење да
укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи максималан износ од
130.000.000,00 динара, без ПДВ-а закљученог уговора за цео период важења уговора.
Услови Плаћања
Члан 4.
Купац се обавезује да износ из рачуна плати Продавцу најкасније у року од 45 дана од дана
пријема исправно испостављеног рачуна, као и квантитативног и квалитативног пријема
добара на рачун Продавца број: _______________________ који се води код
____________________ банке.
Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја
рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о рачуноводству и
ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.
Рачуни који у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћени као
рачуноводствене исправе неће бити прихваћени као основ за исплату по закљученом,
потписаном уговору.
Рачуни - Фактуре за испоручени Евро дизел се достављају на следећу адресу:
"Инфраструктура железнице Србије" а.д. - Сектор за набавке и централна
стоваришта, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија.
Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом
пословања за 2020. годину за ове намене. За обавезе које доспевају по овом уговору у 2021.
години, Купац ће извршити плаћање Продавцу до висине средстава обезбеђених Планом
пословања за 2021. годину. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца.
Паритет и динамика испоруке
Члан 5.
Испорука добара по овом Уговору врши се: FCO дизел резервоари Купца. Евро дизел на
путу приликом сваке испоруке обавезно прати атестна документација произвођача
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