04.10.2013.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Поштовани,
Поводом питања упућених Наручиоцу од стране потенцијалних понуђача до дана
01.10.2013. године, а у вези са јавном набавком: Набавка горива за потребе службених
возила, број набавке: 05/2013, достављамо следеће одговоре:
Питање број 1:


У Спецификацији добара испод табеле је наведен Правилник 64/2011 уместо
123/12 и 63/13, као што би требало?

Одговор на питање број 1:


У Спецификацији добара испод табеле на страни 5. је наведен Правилник
64/2011 чија важност је истекла 31.07.2013. , a уместо њега мења се и треба да
стоји Правилник 63/13и 123/12.

Питање број 2:


У опису предмета набавке није наведен тачан назив робе: Евро премијум БМБ
95.

Одговор на питање број 2:


У опису предмета набавке, мења се уместо BMB 95 ће стајати Евро премијум
БМБ 95.

Питање број 3:


Модел уговора, Члан 5: Рок плаћања се мора рачунати од дана издавања
фактуре, с обзиром на то да датум доспећа мора бити изражен на фактури, тј.
мора се одредити при самој изради фактуре. Ово није у супротности са Законом
о роковима измирења обавеза, с обзиром да он прописује да рок не може бити
дужи од 45 дана од дана пријема фактуре, а 15 дана од дана издавања свакако не
може бити дуже од тако прописаног рока.

Одговор на питање број 3:


На ово питање вам одговарамо да у Члану 5: Модела уговора нема никаквих
измена и да је то наш услов.

Питање број 4:


Модел уговора, Члан 6: Овако формулисано право на рекламацију није
применљиво на предмет јавне набавке, те предлажемо прикладнију
формулацију дела који се односи на рокове:
„Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених нафтних
деривата , у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах
приликом преузимања нафтних деривата.
У случају приговора на количину испоручених нафтних деривата, Купац одмах
обавештава Продавца, који је дужан да упути Комисију за решавање
рекламација, која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе
сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет испоручених нафтних деривата, Купац одмах
обавештава Продавца, који упућује стручно лице ради узорковања робе која се
даје на анализу.
Уколико Купац не поступи у складу са ставом 1-3. овог члана, његова
рекламација се неће разматрати.
Купац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог
поступка, који не може трајати дуже од 15 (петнаест) календарских дана, свака
страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом”.

Одговор на питање број 4:


На ово питање вам одговарамо да у Члану 6: Модела уговора нема никаквих
измена и да је то наш услов.

Питање број 5:


Модел уговора, Члан 7: С обзиром на начин испоруке-преузимање на
бензинским станицама, продавац нема начина да Купцу обезбеди приоритет
снабдевања. Преузимање горива се врши без претходне наруџбине, одмах по
доласку возила купца на бензинску станицу. Сматрамо да је члан неприменљив
и да га треба брисати. Продавац се једино може обавезати да купцу обезбеди
континуитет снабдевања, осим у случајевима који се сматрају вишом силом.

Одговор на питање број 5:


На ово питање вам одговарамо да у Члану 7: Модела уговора нема никаквих
измена и да је то наш услов.

С поштовањем,
Сарадник за послове комерцијале и
спољнотрговинског пословања
Зоран Цинцовић дипл. економиста

