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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра,
ГОРИВА , редни број јавне набавке 1.1.28/2017, Наручилац у складу са чланом 63. Закона
о јавним набавкама, објављује одговор.
Питања:

1. На страни 15 и у Моделу уговора, члан 2, наводите како се може дозволити
промена цена. С обзиром на врсту робе за коју је расписана јавна набавка тај став
није применљив. Продаја нафтних деривата врши се по малопродајним ценама из
ценовника Понуђача важећим на дан преузимања робе. Цену нафтних деривата
утврђује Понуђач, на основу кретања на тржишту нафтних деривата и важе на дан
испоруке , на основу чл. 88. Закона о енергетици (Сл. гласник РС, бр. 145/2014), где
се одређују које цене су регулисане, а које цене су слободне,као и чл. 36 став 2.
Закона о трговини (Сл. Гласник РС, бр. 53/2010 и 10/2013), тако да Продавац има
законску могућност да слободно формира цене, с тим да укупна уговорена
вредност не може прелазити процењену вредност јавне набавке.
2. Исто у Моделу уговора наводите да је испоручилац дужан да о промени цене
горива, одмах обавести Наручиоца писменим путем. Технички је неизводљиво
изпоштовати овај став. Уколико се цена промени у дане викенда или празника
понуђач није у могућности да купца одмах обавести о промени цене. Да ли је
могуће променити у „Понуђач је дужан да о свакој промени цене купца обавести
први радни дан од доношења промене цена“?
3. Molim Vas da razmotrite izmenu konkursne dokumentacije i to :
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање добара која су предмет ове јавне набавке наручилац ће извршити на
текући рачун понуђача , у року 45 дана од пријема исправног рачуна .
Predložena izmena:
•
Плаћање добара која су предмет ове јавне набавке наручилац ће извршити
на текући рачун понуђача , у року od _____ (do 45 dana) од пријема исправног
рачуна
MODEL UGOVORA član. 7 Predviđeno:
Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од 45 дана од
датума пријема коначног рачуна за испоручено гориво, заједно са спецификацијама
о трансакцијама извршеним путем картице у току месеца.
Predložena izmena:
•
Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од
_______ дана од датума пријема коначног рачуна за испоручено гориво, заједно са
спецификацијама о трансакцијама извршеним путем картице у току месеца.
Одговори:
1. Промена цене се управо односи на промену Цене нафтних деривата на основу
кретања на тржишту нафтних деривата, на основу које Понуђачи формирају цене
Понуђачи у понудама за јавне набавке горива могу да формирају и понуде цене
које су ниже или исте као малопродајне цене из званичног ценовника у
зависности од става Понуђача.
Тако да можете понудити и малопродајне цене из званичног ценовника које ће се
мењати на основу кретања на тржишту нафтних деривата .
2. Нерадни дани службе код наручиоца задужене за комуникацију са изабраним
понуђачем су такође дани викенда и празника тако да ће у сваком случају
обавештење о промени цене примити првог радног дана .
3. Из искуства са раније спроведених јавних набавки где је рок плаћања у
конкурсној документацији био дефинисан као у Вашим предложеним изменама
понуђачи су нудили одложено плаћање 45 дана од дана пријема коначног рачуна ,
из тог разлога је у предметној конкурсној документацији већ задато фиксно да је
рок плаћања 45 дана од дана пријема коначног рачуна .
Не врши се измена и допуна конкурсне документације и продужење рока за
подношење понуда .
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