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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2016
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА

Питање бр.1:
У моделу Уговор Партија 1-Евродизел за механизацију, у члану 2.Цена-где је приказана
структура израде цене по формули каже се и:
ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да обрачун цена који је извршен у свему по одредбама овог члана
уговора доставља као прилог фактурама за извршену испоруку по појединачној наруџбини.
Цена утврђена на овај начин, не може бити већа од цене из званичног велепродајног
ценовника ИСПОРУЧИОЦА који је важећи на дан испоруке добара.“
Да ли ово подразумева да је довољно доставити ценовник за сваку испоруку, односно цену
која је важила на дан испоруке у форми ценовника?
Такође, напомињемо да званична цена НИС-а се мења на основу Одлуке услед промене
курса, котације и премије, а цена по формули се мења на основу промене курса и котација.
Из тог разлога, нисмо у могућности са сигурношћу да тврдимо да ће вама обрачуната цена
увек бити нижа од званичног велепродајног ценовника. Предлажемо да се та реченица
избрише из члана 2. модела Уговора.
Одговор бр.1:
Подразумева се да је ИСПОРУЧИЛАЦ дужан да писмено обавести НАРУЧИОЦА о свакој
промени цене и достави наручиоцу измењени ценовник. ИСПОРУЧИЛАЦ уз ценовник
доставља обрачун цене који је извршен на начин дефинисан у члану 2. модела Уговора.
НАРУЧИОЦА остаје при захтеву да обрачуната цена не може бити већа од цене из званичног
велепродајног ценовника ИСПОРУЧИОЦА који је важећи на дан испоруке добара
Питање бр.2:
У моделу Уговора сте навели у члану 9. следеће:
„ИСПОРУЧИЛАЦ гарантује да су добра која се испоручују по Уговору у складу са
техничким спецификацијама произвођача.
Ова гаранција важи у року који је прописао произвођач сагласно важећим стандардима.
Приговори због квалитативних и квантитативних недостатака извршене испоруке треба да
буду поднети у року од 8 дана од дана констатовања основаности рекламације.
Поступак који се односи на рекламације приликом примопредаје горива, дефинисан је у
прилогу овог Уговора (Прилог III) и представља његов саставни део.“
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Предлог: Потребно је ускладити овај захтев у Уговору који се односи на приговоре који се
достављају у року од 8 дана због квалитативних и квантитативних недостатака и из Прилога
III где је наведено да: “Добављач је обавези да на рекламациони поступак који је
благовремено поднет одговори у року од 8 дана од дана пријема купцу.“
Одговор бр.2:
Наручилац је сагласан са достављеним предлогом и објавиће измену и допуну конкурсне
документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.
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