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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 4 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2016
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА
Питање бр.1:
У циљу сачињавања понуде у складу са захтевима из конкурсне документације за објављену
јавну набавку за ЈН број 3/2016 за Партију 1 потребно је извршити корекције конкурсне
документације у следећим деловима:
На страни 35 конкурсне документације у члану 2 у ставу 3 који де3финише начин
формирања цене пише :
Евро дизел
(Просек просека последњих пет објављених котација на дан израде цене за ULSD10ppm на
FOB Med Italy паритету према Platts + __________ (напомена:уписати висину фиксне
премије) у USD/t) x просек просека средњег курса USD за девизе НБС за дане када су
примењене котације x 0,845 / 1000 + износ накнаде за формирање обавезних резерви нафте и
нафтних деривата + износ акцизе према важећем Закону о акцизама Републике Србије у
РСД/lit. На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ.
У складу са начином обрачуна цена на тржишту потребно је извршити корекцију курса USD
за девизе НБС који ће се примењивати приликом обрачуна цене, тако да уместо речи
„средњег курса“ пише „продајног курса“, тако да формула гласи:
(Просек просека последњих пет објављених котација на дан израде цене за ULSD10ppm на
FOB Med Italy паритету према Platts + __________ (напомена:уписати висину фиксне
премије) у USD/t) x просек просека продајног курса USD за девизе НБС за дане када су
примењене котације x 0,845 / 1000 + износ накнаде за формирање обавезних резерви нафте и
нафтних деривата + износ акцизе према важећем Закону о акцизама Републике Србије у
РСД/lit. На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ.
У складу са извршеним променама у Моделу уговора потребно је импплементирати
спроведене корекције и у обрасцу Структуре цене за Партију 1- евродизел за механизацију.
Одговор бр.1:
Наручилац остаје при свом захтеву да се обрачун врши на начин како је дефинисано у
Конкурсној документацији.
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