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Предмет: Одговори на постављена питања заинтересованог лица у поступку
ЈНМВ набавка добара горива; дизел - бензин
Дана 21. фебруара 2018. године, наручилац је добио захтев за измену конкурсне
документације, поднет од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке добара –
горива; дизел- бензин. Захтев за измену конкурсне документације заведен је под бројем 173-4.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку, на захтев заитересованог лица, доставља
следећи одговор:

Питање број 1
Član 5. Ugovora
“Naručilac se obavezuje da plaćanje preuzetog goriva vrši sukcesivno na osnovu ispostavljene
fakture u roku od 45 dana od prijema fakture.”
Predlaže se izmena da Ponuđaču dozvolite da sam ponudi način plaćanja ili broj dana odloženog
plaćanja za navedene količine , u skladu sa poslovnom politikom kompanije.

Одговор
Захтев за измену начина плаћања није у складу са пословном политиком наручиоца.

Питање број 2
10.VALUTA I NAČIN PLAĆANJA
“Cena je fiksna I ne može se menjati”
Predlaže se izmena u “Cene naftnih derivata, ostale robe i usluga u Srbiji koje Prodavac pruža na
benzinskim stanicama utvrđuju se odlukama Prodavca u skladu sa kretanjem cena na tržištu naftnih
derivata u Republici Srbiji.
Cene naftnih derivata, ostale robe i usluga u Zavisnim društvima utvrđuju se odlukama Zavisnog
društva u skladu sa kretanjem cena na tržištu naftnih derivata u zemlji sedišta Zavisnog društva.
Isporučene naftne derivate, ostalu robu i usluge u Srbiji, Prodavac će fakturisati Kupcu po ceni koja
važi na dan isporuke, a koji podrazumeva dan preuzimanja naftnih derivata, druge robe i usluga od
strane Kupca na benzinskim stanicama Prodavca u Srbiji.”

Одговор
Члан 115 став 3. Закона о јавим набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015)„Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним
параметрима у уговору и конкурсној документацији..
У конкурсној документацији Уговора о набавци горива члан 3, јасно је дефинисано
усклађивање цена.
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Питање број 3
Kako je u konkursnoj dokumentaciji naveden EVRO PREMIUM BMB 98 ,da li postoji
mogućnost da zainteresovani ponudjač može ponuditi i derivat EVRO BMB 100 – kao
gorivo veće oktanske vrednosti ?
Razlog za pojašnjenje: ponuđač ne poseduju derivat EVRO BMB 98 ali bi naručiocu
ponudio gorivo veće oktanske vrednosti - EVRO BMB 100.

Одговор
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, одговарајућег
квалитета имајући у виду сврху и намену.
Наручиоцу није потребно гориво веће октанске вредност.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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