Датум: 14.12.2017.
Предмет: додатна појашњења бр. 1 у oтвореном поступку јавне набавке добара- Набавка горива
за моторна возила, бр. ЈН 1-49/17, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки дана 24.11.2017. године
Питање 1:
Конкурсном документацијом предвиђена је испорука деривата EVRO BMB 98. Уколико Понуђач не
поседује дериват EVRO BMB 98 у свом продајном асортиману, да ли може понудити нпр. бензин са
100 октана? Ради се о бензину EVRO BMB 100 тј. G Drive 100 који испуњава квалитет деривата EVRO
BMB 98, поседује већи октански број и у складу је са важећим Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл.гласник 111/2015, 106/2016 i 60/2017). Молимо Вас
да размотрите измене.

Одговор 1:
Наручилац остаје при свом првобитном захтеву из конкурсне документације.

Питање 2:
У члану 2, став 4 Модела уговора наведено је да ће купац плаћати гориво Продавцу по ценама које
су утврђене у понуди Продавца и у обрасцу структуре цене. Даље је наведено да цене мењају у
складу са променом цене сирове нафте на светском тржишту, и да цене важе на дан преузимања
горива у возило купца на бензинским станицама.
Наиме, промена цена нафтних деривата, друге робе и услуга утврђује се 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. Цене
дате у понуди продавца креиране су на дан припреме понуде, односно како је захтевано
конкурсном документацијом на дан објаве позива на Порталу јавних набавки, и служе ради
упоређивања понуда понуђача. Током важења уговора цене се мењају одлукама продавца.
Молимо Вас да извршите измене.

Одговор 2:
Део члана 2. модела уговора се мења, а који после измене гласи:
Члан 2.
Једнична цена, оквирна количина и врсте горива прецизирани су прихваћеном понудом
Продавца и Обрасцем структуре цене.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и
закључује се на период од 1 (једне) године, а максимално до износа процењене вредности јавне
набавке која износи 10.000.000,00 динара без стопе ПДВ-а.
Уговорне стране уговарају, да Купац није у уговорној обавези да своју потребу за наведеним

добрима реализује до наведеног максималног износа из став 2. овог члана Уговора, пре истека рока
на који је овај уговор закључен, те сходно овој уговорној одредби, Продавац нема права да од Купца
захтева релизацију предметне набавке до наведеног максималног износа.
Купац дозвољава усклађивање цене само из објективних разлога као што је раст или пад
цене сирове нафте на светском тржишту. Продавац доноси одлуке о промени цена. Промена цена
се врши услед промене цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. О сваком
усклађивању цене, Продавац је дужан да писмено обавести Купца и достави Купцу измењени
ценовник.
Цене горива важе на дан преузимања горива у возило Купца на БС.
С тим у вези, биће извршена измена конкурсне документације.

Питање 3:
У члану 3, став 1, и члан 13 став 1 Модела уговора наведено је да се испорука врши током периода
од једне године, односно до испуњења уговорене вредности, тј процењене вредности набавке која
износи 10 милиона динара. Молимо Вас за измене тако да стоји “рок важења уговора је период од
годину дана, а најдуже до искоришћења средстава”. На тај начин јасно је прецизирано колико траје
уговор, и да неће престати да важи уколико нису утрошена средства предвидјена за јавну набавку.
Молимо Вас да размотрите измене.

Одговор 3:
У члану 2., став 2. модела уговора је наведено следеће: “ Овај уговор ступа на снагу даном
потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период од 1 (једне) године,
а максимално до износа процењене вредности јавне набавке која износи 10.000.000,00 динара без
стопе ПДВ-а.“. Наручилац остаје при свом првобитном захтеву из конкурсне документације.
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