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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 3 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2016
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА
Питање бр.1:
Да ли је могућа измена конкурсне документације у тачки 10, валута и начин на који мора да
буде наведена и изражена цена у понуди?
Партија 2 – Евродизел, бензин (евро премијум БМБ 95) и ТНГ за друмска возила и бензин (евро
премијум БМБ 95) за механизацију

Цене евродизела, бензина (евро премијума БМБ 95) и ТНГ-а за друмска возила и бензин
(евро премијум БМБ 95) за механизацију путем компанијских картица која важи на дан
отварања понуда, а утврђује се у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у
Републици Србији.
Рабатна скала је саставни део понуде и доставља се у прилогу исте.
Понуђач моли за исправку и предлаже:
Цене евродизела, бензина (евро премијума БМБ 95) и ТНГ-а за друмска возила и бензин
(евро премијум БМБ 95) за механизацију путем компанијских картица која важи и дата
је на дан сачињавања понуда, а утврђује се у складу са кретањем цена на тржишту нафтних
деривата у Републици Србији.
Рабатна скала је саставни део понуде и доставља се у прилогу исте.
Одговор бр.1:
Наручилац сматра да није могуће извршити исправку овом делу Конкурсне документације,
на начин како предлаже потенцијални понуђач, јер у противном цене не би могле бити
упоредиве. Наручилац ће извршити измену Конкурсне документацију у смислу да се у
понуди наводи цена која је важила на дан објављивања јавног позива за предметну јавну
набавку.
Питање бр.2:
Да ли је могућа измена конкурсне документације у тачки 10, са страни 21 вашег става који се
односи на промену цена по закључивању уговора и гласи „Након закључења уговора и
истека рока важења понуде, цене ће се утврђивати на следећи начин....“
Понуђач може да понуди „Након закључења уговора цене ће се утврђивати на следећи
начин....“

Одговор бр.2:
Наручилац прихвата понуђену сугестију и извршиће измену Конкурсне документације.
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Питање бр.3: Да ли је могућа измена текста на страни 22 и модела уговора-члан 3 који се
односи на основицу за обрачун попуста-рабатну скалу?
Код Вас стоји: „Основица за обрачун попуста је цена нафтних деривата по ценовнику, који
важи на дан испоруке, без акциза, без ПДВ-а и без накнаде за формирање обавезних резерви
нафте и деривата нафте, у складу са важећим прописима РС.“
Понуђач може да понуди да је основица за обрачун попуста за нафтне деривате и ТНГ цена
нафтних деривата по ценовнику Понуђача која важи на дан испоруке и која укључује све
порезе и дажбина (нпр.ПДВ, акциза, накнада за формирање обавезних резерви нафте и
деривата нафте, и евентуалне друге дажбине у складу са важећим прописима РС)
Одговор бр.3: Наручилац прихвата понуђену сугестију и извршиће измену Конкурсне
документације.
Питање бр.4: Да ли је могуће да у члану 1. модела уговора за партију 2-предмет овог уговра
је набавка добара-евродизел за механизацију јер је то предмет уговра за партију 1.
Одговор бр.4: У моделу уговора стоји: “ Предмет овог Уговора је набавка добараевродизела за механизацију, евродизела,бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина
за механизацију Партија 2-Евродизел за друмска возила, бензин (евро премијум БМБ
95) за друмска возила, ТНГ за друмска возила и бензин (евро премијум БМБ 95) за
механизацију“ Први део представља назив набавке, а други део назив Партије 2, тако да је
јасно да предмет уговора набавка Евродизела за друмска возила, бензина (евро премијума
БМБ 95) за друмска возила, ТНГ-а за друмска возила и бензина (евро премијума БМБ
95) за механизацију. Није потребно извршити корекцију.
Питање бр.5: Да ли је могуће да у члану 1 модела уговора за партију 2 избаците став- као и
списак овлашћених лица за преузимање бензина (евро премијума БМБ 95) за механизацију
по потписивању Уговора. Објашњење-Преузимање горива се врши путем картица.
Одговор бр.5: Преузимање бензин за механизацију се путем картица које гласе на сваки од
чворова „Инфраструктуре железнице Србије“ад. У прилогу је и списак лица овлашћених за
преузимање бензина. Из наведеног наручилац сматра да није потребно избрисати наведени
став.
Питање бр.6: Молим Вас за исправку у обрасцу структуре цене за партију 2 и то у тачки 7 и
8 где стоји: јединична цена дин/лит (ФЦО наручиоц-депои), јединична цена дин/лит (ФЦО
наручиоц-депои) са ПДВ-ом. Обзиром да је ФЦО бензинске станице треба да стоји :
јединична цена дин/лит (ФЦО бензинска станице Понуђача) без ПДВ-а, јединична цена
дин/лит (ФЦО бензинска станице Понуђача) са ПДВ-ом.
Одговор бр.6: При изради Конкурсне документације дошло је до техничке грешке у
наведеном обрасцу и Наручилац ће извршити измену истог.
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