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Додатно појашњење у вези конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке Набавка горива за пoтребе Градске управе за 2017. и 2018. годину, бр. XI-13-404-157/2016

Наручилац је дана 16.11.2016. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем
везан за конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке - Набавка горива за потребе Градске управе
за 2017. и 2018. годину, бр. XI-13-404-157/2016, који гласи:
„1. Молим Вас за додатна појашњења, да ли се уговор потписује на 2 год, 2017 и 2018. год?
2. У Конкурсној документацији (страна 5) наведена је уговорна казна и накнада штете уколико купац не испоручи
робу у уговореном року. Наведено је непримењљиво за испоруку робе на бензинским станицама, већ се односи на
испоруку робе на велико. Молимо Вас да размотрите измене.
3. На страни 16 КД у Обрасцу бр. 2 структуре цене наведено је да уноси просечна цена са бензинских станица за
последњих 5 дана до објављивања позива за подношење понуда (дакле период 20.10 -24.0), док су у Обрасцу бр.9
(стр.23 КД) наведени датуми који претходе датуму за предају понуде (20.11.-24.11). Молимо за измену обрасца бр.9.
4. У члану 6, став 1, Модела уговора наведено је да “наручилац плаћа цене које су утврдјене у ценовнику
Добављача, а која је важила на дан промета добара”, неопходна је измене тако да гласи: “наручилац плаћа цене
које су утврдјене у ценовнику Добављача, а која је важила на дан преузимања горива на бензинској станици”.
5. Члан 6, став 3, Модела уговора је неприхватљив, будући да се цене нафтних деривата, друге робе и услуга
утврђујују одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном
испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на бензинским станицама Продавца. Молимо Вас
да извршите измене.
6. Члан 6, став 4, Модела уговора је такодје неприхватљив, будући да се цене нафтних деривата, друге робе и
услуга утврђујују одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном
испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на бензинским станицама Продавца. Молимо Вас
да извршите измене.
7. Члан 12 Модела уговора такодје наводи уговорну казну која је неприхватљива. Молимо да размотрите измене за
брисање наведеног члана.
8. Члан 14 Модела уговора наводи да се уговор може раскинути уколико Добављач у уговореном року не достави
средство обезбедјења за добро извршење посла, док је у тачки 11 конкурсне документације (стр 33) наведено да
Наручилац за ову предметну ЈН не захтева средство финансијског обезбедјења. Молимо да ускладите Модел
уговора са конкурсном документацијом.“
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
1. Да, уговор се закључује на одређено време, ступа на снагу и примењује се почев од 01.01.2017. године, закључно
са 31.12.2018. године, односно до висине планираних финансијских средстава Наручиоца, као што је наведено у
члану 11. модела уговора конкурсне документације Наручиоца.
2. 3, 4, 5, 6, 7. и 8. Наручилац сматра да су питања потенцијалног понуђача основана, те стога сачињава Измену
конкурсне документације, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
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