Зав. бр.948/2017

Датум: 21.11.2017

Питања, сугестије и захтеви за појашњењем од стране понуђача
и
одговори наручиоца у вези са јавном набавком
ЈНМВ 1.1.3/2017 добра – гориво за моторна возила

ПИТАЊА - ОДГОВОРИ
Питање бр. 1
1 Измене Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла .
Важећи правилници за безоловни бензин и дизел гориво су –Правилник о техничким и
другим захтевима за течна горива нафтног порекла,. Сл. гласник РС бр 111/2015 , 106/2016 и
60/2017.:

Одговор бр.1
Наручилац прихвата сугестију понуђача и допуниће своју КД са бројевима Сл. гласника РС
(106/2016 и 60/2017)

Питање бр. 2
2. Да ли је могућа измена у конкурсној документације ,у понуди и моделу уговора члана 5
који се односи на начин и рок плаћања ?
Код Васу конкурсној документацији као и у члану 5 модела уговора стоји:
Продавац на основу документа којим је потврђена испорука горива испоставља Купцу
фактуру најкасније у року од 5 дана од дана фактурисања, према ценовнику који важи на дан
испоруке горива на малопродајном објекту на којем је извршена испорука.
Купац је дужан да плати фактуру у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне
фактуре у седишту Купца на адреси:Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, ул. Мике
Петровића Аласа бр. 12-14,11351 Београд- Винча.
-Да ли је за Наручиоца прихватљива авансна уплата на основу предрачуна?
- Да ли је за Наручиоца прихватљива плаћање у року краћем од 45 дана од дана пријема
исправне фактуре Фактурисање се врши ---------------------- попуњава Понуђач ?

Одговор бр.2
Наручилац остаје при својој дефиницији услова и текста из КД, не прихвата се предлог
понуђача.

Питање бр. 3
3.Да ли је могућа измена у конкурсној документацији у моделу уговора члан 2, става који се
односи на начин промене цена а који гласи :
Уговорне стране су сагласне да се просечна цена предмета уговора у току трајања овог уговора
може мењати у складу са повећањем или смањењем цене сирове нафте на светском тржишту,
висине акциза на безоловна и дизел горива, као и промене курса динара.
Продавац се обавезује да Купцу достави све измене званичног ценовника.
•

•

•

Понуђач предлаже:
Цене у понуди важе на дан састављања понуде. После закључивања уговора цене
нафтних деривата утврђују се и мењају 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, тј. према ценовнику који важи на дан испоруке горива на малопродајном
објекту на којем је извршена испорука.
Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на
бензинским станицама Продавца.

Одговор бр.3
Наручилац остаје при својој формулацији текста из КД у вези са питањем бр.3, зато што је
суштински исти као и предложени од стране понуђача, савим је јасан и недвосмислен.

Питање бр. 4
4. Молим Вас да у конкурсној документацији на свим местима ускладите датуме на које треба
да доставимо број бензинских станица и просечну цену
коју уписујемо у
понуду.,ст.20,,29,15…..

Одговор бр.4
Наручилац се захваљује понуђачу на указаној техничкој грешци у конкурсној документацији.
Дефинитивни датуми су, за:
- Просечна цена нафтних деривата у понуди мора да буде иста као што је просечна
цена истих добијена на основу званичних цена понуђача у његовом званичном –
важећем ценовнику на целој територији Републике Србије на дан објављивања јавног
позива на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца тј. 17.11.2017. године
Сваки понуђач је дужан да достави уз понуду свој оверен и потписан важећи Ценовник
на дан 17.11.2017. године,на основу кога ће наручилац моћи да израчуна – провери да
ли је понуђена просечна цена проистекла из приложеног ценовника.
- Укупан број бензинских пумпи понуђача на целој територији Републике Србије на
дан 17.11.2017.

Питање бр. 5
5. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да на страни 12 стоји-Испорука добара ће се вршити
сукцесивно по потреби Наручиоца у периоду од 12 месеци од дана потписивања уговора а
најдуже до искоришћења средстава предвиђених за реализацију ове набавке( до висине
процењене вредности ове јавне набавке) .

Одговор бр.5
Истоветни текст из питања бр.5 се налази на страни бр. 6 конкурсне документације под тачком
бр. 2.3, обрасца „3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ а текст истог суштинског

значења се налази и у моделу уговора у члану бр. 3.

Наручилац ће објавити измењену конкурсну документацију са исправљеним техничким
грешкама.

Комисија наручиоца

