АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Немањина 6
Телефон: +381 11 3618 437
Факс: +381 11 362 00 94
ЖАТ: 423
Број: 17/2017-2941
Датум: 03.10.2017.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1
за јавну набавку гасног уља екстра лаког евро ЕЛ (лож уље) и уља за ложење
средњег С (мазут) у отвореном поступку, по партијама,
јавна набавка број 46/2017

ПИТАЊЕ БР. 1:
Изражена цена у понуди мора бити утврђена на следећи начин:
Партија 1 – Гасно уље екстра лако евро ЕЛ-(лож уље)(Просек просека последњих пет
објављених котација на дан објављивања позива за подношење понуда на FOB Med
Italy паритету према Platts + фиксна премија у USD/t)
x просек средњег курса USD за девизе према НБС за дане када су примењене котације
x 0,845 /1000 + накнада за формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата
+износ акцизе према важећем Закону о акцизама Републике Србије у РСД/lit.
На начин на који је формула дефинисана није јасно за који дериват се узимају котације
приликом обрачуна цене, тако да је потребно извршити корекције у начину обрачуна ,
тако да гласи:
(Просек просека последњих пет објављених котација на дан објављивања позива за
подношење понуда (13.09.2017) за гасоил 0,1% на FOB Med Italy паритету према
Platts + фиксна премија у USD/t)x просек средњег курса USD за девизе према НБС за
дане када су примењене котације x 0,845 /1000 +трошкови мониторинга+ накнада за
формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата +износ акцизе према важећем
Закону о акцизама Републике Србије у РСД/lit.
У складу са измењеном формулом за обрачун цене за гасно уље екстра лако евро ЕЛ
потребно је изврити и корекције и у моделу уговора ( страна 34 конкурсне
документације ) и обрасцу Структуре цене за партију 1 ( страна 47 конкурсне
документације).
ОДГОВОР БР. 1:
Наручичац прихвата дате сугестије и делимично ће извршити измену Конкурсне
документације.
ПИТАЊЕ БР. 2:
Такође, у складу са техничким карактеристикама на страни 7 конкурсне документације
за уље за ложење средње С напомињемо да је Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла максималан садржај супмора за предметни
дериват 3 %, а не 1% како је дефинисано конкурсном документацијом, те је потребно
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извршити измене и у овом делу документације, или променити предмет јавне набавке
за партију 2 ( уље за ложење нискосумпорно специјално НСГ-С).
ОДГОВОР БР: 2:
ПРАВИЛНИК о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
("Службени гласник РС", бр. 111 од 29. децембра 2015, 106 од 28. децембра 2016, 60 од
20. јуна 2017.), у члану 17. дефинише да је садржај сумпора за уље за ложење средње С
највише 1% (m/m), те Наручилас остаје при захтеву из Конкурсне документације.
ПИТАЊЕ БР. 3:
На страни 18. Конурсне документације пише за Партију 2 фактурисање се врши
последњег дана у месецу за продају остварену током месеца. С обзиром да је
предвиђено да се испоруке врше сукцесивно, и да ћа приликом сваке испоруке бити
испоручен и отпремни документ, није могуће фактурисање врштити на крају месеца,
једном месечно, већ након сваке појединачне испоруке, те је потребно извршити
измене у конкурсној документацији и у овом делу.
ОДГОВОР БР. 3:
У питању је техничка грешка при изради Конкурсне документације, и Наручилац ће
извршити измену исте.
Комисија за јавну набавку

