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Београд, јануар 2017.

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ‐ ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Прва измена :
У делу II – ПОГЛАВЉЕ –„ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ“, на страни број 4,
тачка 4,која гласи :
1)

Последњи дан за предају понуда: 30.01.2017.године до 10,00 часова без обзира

на начин достављања- БРИШЕ СЕ
И НОВИ ТЕКСТ ГЛАСИ :
1)

Последњи дан за предају понуда: 06.02.2017. године без обзира на на начин

достављања.
Друга измена :

У делу III-ПОГЛАВЉЕ „ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗВЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА" ,

на страни бр.5, тачка 2., текст који гласи : „ Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла ("Службени гласник РС" бр. 123/2012 од
28.12.2012. године) и Правилником о изменама и допунама Правилника о техничким
и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Службени гласник РС" бр.
63/2013 од 19.07.2013. године) и гласе:." БРИШЕ СЕ

И НОВИ ТЕКСТ ГЛАСИ :

„ Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
("Службени гласник РС" бр. 123/2012 од 28.12.2012. године) и Правилником о
изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла ("Службени гласник РС" бр. 63/13, 75/13 ,144/2014 ,111/2015 и
106/2016 ) као и у складу са свим каснијим изменама наведеног Правилника које
буду важиле у моменту испоруке и гласе:"
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Трећа измена:

У делу „ IX – У Г О В О Р О КУПОПРОДАЈИ уља за ложење нискосумпорно
гориво – специјално NSG – S ( мазут ) “, на страни бр.23, члан бр.6., текст који гласи:
„Наручиоц има право на рекламацију квалитета и количине испоручених добара, у
том случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема добара,
а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.
У случају приговора на квалитет и количину добара, Наручиоц одмах обавештава
Понуђача, који је дужан да упути стручно лице ради заједничког решавања насталог
проблема.
Уговорне стране су сагласне да до момента окончања рекламационог поступка свака
страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом“ – БРИШЕ СЕ
И НОВИ ТЕКСТ ГЛАСИ :
Наручиоц има право на рекламацију квалитета и количине испоручених
добара, у том случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након
пријема добра, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену
ману,
Добављач гарантује квалитет испоручених нафтних деривата у складу са
важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла и СРПС стандардима на које се тај Правилник позива у
складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас
као и СРПС стандардима на које се тај Правилник позива.
У случају када се превоз нафтних деривата врши у организацији Наручиоца
сматра се да је Наручиоц квантитативно и квалитативно примио нафтне
деривате у моменту потписивања отпремнице од стране превозника.
У случају када се превоз нафтних деривата врши у организацији Добављача
сматра се да је Наручиоц квантитативно и квалитативно примио нафтне
деривате у моменту потписивања отпремнице од стране Наручиоца.
Мерење и утврђивање количине нафтних деривата се врши уређајима који су
одобрени и баждирани од стране Дирекције за мере и драгоцене метале
Републике Србије, а на основу општих аката Добављача која регулишу
отпрему, превоз и пријем течних горива.
У случају приговора на квалитет и квантитет рекламацију решава заједничка
комисија Наручиоца и Добављача.
У случају приговора на квантитет Наручиоц одмах обавештава Добављача
који је дужан да упути овлашћеног представника Добављача, који ће на лицу
места утврдити чињенично стање и о томе са овлашћеним представником
Наручиоца сачинити заједнички записник са предлогом решења рекламације.
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У случају приговора на квалитет, који се покреће у складу са Правилником
,Добављача, Наручиоц одмах обавештава Добављача, који упућује стручно
лице или независну контролну организацију која врши узорковање нафтних
деривата који се достављају на анализу акредитованој лабораторији за нафтне
деривате. Поступак рекламације на квалитет нафтних деривата покреће
Наручиоц у року од 3 (три) радна дана од дана утврђивања недостатка, а
најкасније у року од 8 (осам) радних дана од дана преузимања нафтних
деривата од Добављача.
Све трошкове настале по основу доказаног одступања од уговореног
квалитета, сноси она уговорна страна код које је доказано да је настала
деградација квалитета.
Уколико Добављач не поступи у складу са претходно наведеним ставовима
његова рекламација се неће разматрати.
Наручиоц и Добављач су сагласни да до момента окончања рекламационог
поступка, који не може трајати дуже од 15 (петнаест) календарских дана дана
свака уговорна страна сноси своје трошкове.
Уколико се утврди да рекламација није основана, све трошкове поступка
рекламације сноси Наручиоц , који је дужан да Добављачу плати настале
трошкове у року од 8 (осам) радних дана од дана када га Добављач позове да
измири тај дуг, уз достављање књижног задужења на износ насталих
трошкова. У случају доцње Добављача ће бити обрачуната законска затезна
камата."

КОМИСИЈА
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