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Отворени поступак  

 

Јавна набавка бр.02/2019 

 

1) На страни 13/47 Конкурсне документације у Прилогу 4-УСЛОВИ И УПУТСВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА у Тачки 4.2 Додатни услови, подтачка 1:  

Услов да располаже неопходним пословним капацитетом, алинеја 3, мења се и гласи: 

 

„да је у претходних 5(пет) година (2014-2018) закључио најмање 1(један) Уговор 

о правима на опцијску куповину деривата нафте (Тикети) са копијом Потврде 

трансакције издате од стране БАФА (Савезна канцеларија за економске односе и 

контролу извоза) са клаузулом „нема примедбе“, органа у саставу Министарства 

за економске односе и енергетику (BMWi) Савезне Републике Немачке,  са роком 

трајања најмање од 1(једне) године, минималне количине 20.000 тона. 

 

2) На страни 30/47 Прилог 7-Модел банкарске гаранције за озбиљност понуде мења се и 

гласи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОГ 7 – Модел банкарске гаранције за озбиљност понуде 
 

Гаранција за озбиљност понуде 

 

Корисник 
Обавештени смо да вам  је _________________  (Понуђач)  доставио   

   

дана___________   у оквиру поступка јавне набавке бр. ЈН 02/2019 своју Понуду 

за__________________________На основу услова вашег тендерског поступка од 

понуђача се захтева да вам доставе Гаранцију за понуду у износу од 700.000 УСД. 
 
У том смислу, ми ________________________________________________ (назив и 

адреса Банке која издаје гаранцију), одбацујући сва права на приговор и одбрану на 

основу главнице дуга, овим се неопозиво обавезујемо да ћемо вам исплатити, у року од 

5 радних дана, на основу вашег првог захтева, за износ од 700.000 УСД  

(словима: седамстотинахиљадаУСД) 

По пријему вашег писаног захтева за исплату и ваше писане потврде у којој се каже да: 

1. Понуђач повлачи своју Понуду у току утврђеног периода важења Понуде  

2. Понуђач на захтев Наручиоца не обезбеди све потребне услове за приступ локацији 

сладишта из Складишнице и Изјаве и не обезбеди све потребне услове за неометану 

контролу  
3. Понуђач након што је обавештен да је његова Понуда прихваћена током периода 

важења: 

a) Не успе или одбије да потпише уговор, уколико је потребно.  

4.Понуђач приликом потписивања уговора одбије да достави: 

       а) Оригинал уговора о ускладиштењу тражене количине робе за предметну јавну 

набавку са роком чувања од 3 године од дана закључења уговор или Обавезујућу 

Изјаву оригинал (Образац 6.8) да ће предметна количина робе бити ускладиштена у 

трајању од 3 године од дана потписивања и ступања на снагу Уговора о правима на 

опцијску куповину деривата нафте 

б) Оригинал робног листа/складишнице издата од рафинерије односно овлашћеног 

складиштара за количину робе која је предмет уговора и 

5. Понуђач након потписивања уговора сходно условима из понуде одбије да достави 

тражена средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и за добро 

извршење посла, као и оригинал Потврде трансакције издата од стране BAFA (Савезна 

канцеларија за економске односе и контролу извоза), органа у саставу Министарства за 

економске односе и енергетику (BMWi) Савезне Републике Немачке. 
За потребе идентификације, ваш захтев за плаћање и потврда морају бити достављени 

путем Министарства финансија-Управе за трезор, код кога се води Ваш рачун, 

потврђујући да су потписи правно обавезујући за вашу фирму. 

Наша гаранција важи од дана отварања понуда до дана истека рока важења понуде, 

односно од ________(уписати дан отварања понуда) до ________(уписати опцију 

важења понуде). 

Ова гаранција подлеже Уједначеним правилима за гаранције, ICC публикација бр. 758. 

 

                                                                        М.П.                        Потпис овлашћеног лица                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                        ______________________ 

 



 

 

Остале одредбе конкурсне документације остају непромењене. 

 

С поштовањем, 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке 
 


