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ПИТАЊЕ И ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ВЕЗИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ БР. 2/2019

Набавка добра "Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ"

    ПИТАЊЕ И ОДГОВОР:

1.   "  Поштовани,                                                                      
Молим Вас да размотрите могућност измене конкурсне документације и то у следећим
деловима :

II ЦЕНА

Члан 4.
„У случају промене цена из става 1. и 2. овог члана, примењиваће се цена по 
ценовнику продавца која важи на дан испоруке, која је у складу са важећим ценама 
енергената на тржишту и у складу са одлукама Испоручиоца, уз обавезу Испоручиоца 
да о промени цена, истог дана, писмено (могуће и електронским путем) обавести 
Наручиоца. Испоручилац се обавезује да у случају касније промене цене задржи однос 
новоформиране цене и важеће цене енергената у истом односу у коме се налази 
понуђене цене и важеће цене енергената на дан сачињавања понуде. Под даном 
испоруке подразумева се дан . „
Предложена измена:
„Цене нафтних деривата, остале робе и услуга у Србији које Продавац пружа на 
бензинским станицама утврђују се одлукама Продавца у складу са  кретањем цена на 
тржишту нафтних деривата у Републици Србији.
Испоручене нафтне деривате, осталу робу и услуге у Србији, Продавац ће фактурисати
Купцу по цени која важи на дан испоруке, а који подразумева дан преузимања нафтних 
деривата, друге робе и услуга од стране Купца на бензинским станицама Продавца у 
Србији.
Фактурисање испоручених количина нафтних деривата, друге робе и услуга ће се 
вршити __________ у месецу.
Образложење: 
Цене нафтних деривата, друге робе и услуга утврђују се одлукама Продавца у складу 
са  кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 
Испоручене нафтне деривате , другу робу и услуге  Продавац ће фактурисати Купцу по 
цени која важи на дан испоруке који подразумева дан преузимања нафтних деривата, 
друге робе и услуга од стране Купца на бензинским станицама Продавца.
Разлог: Нафта (а самим тим И њени деривати)   је берзански артикал И на  формирање
њене цене утиче много фактора . Цене нафтних деривате се формирају слободно на 
тражишу , И нико не може предвидети кратање цена нафтних деривата , а самим тим И
гарантовати однос новоформиране цене И важеће цене из понуде .

IV РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Јавно предузеће „Шуме - Гоч“ Врњачка Бања, тел.: 036/611-041, е-маил: jpsumegoc@gmail.com



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

 “ШУМЕ – ГОЧ” ВРЊАЧКА БАЊА
 ЖИКЕ ВАЉАРЕВИЋА БР.1, 36210 ВРЊАЧКА БАЊА

ПИБ: 109621098, МАТ: 21211834
Тек.рн.бр. 170-0030029368000-91    “UniCredit bank” Банка

Наручилац се обавезује да преузета добра плати у року од _________дана од дана 
преузимања/испоруке добара у складу са чланом 4. овог Уговора.

Наручилац  уплаћује  динарска  средства  на  текући  рачун  Испоручиоца  бр.
_______________________код  _________________________________.  
Предложена  измена:                   
Купац се обавезује да вредност преузетих нафтних деривата плати  у року од _______    
календарских  дана  од  датума  ДПО               .
Уколико се фактурисање врши једном у месецу, дужничко поверилачки однос (ДПО)
настаје  последњег  дана  у  месецу.                   
Уколико се фактурисање врши два пута у месецу, дужничко поверилачки однос (ДПО)
настаје 15-ог (петнаестог)  календарског дана у месецу за продају остварену у првих 15
(петнаест) календарских  дана у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају
остварену  од  16-ог  (шеснаестог)  календарског  дана  у  текућем  месецу  до  краја
месеца.  „  .                                          
Образложење.
Чланом 2. и чланом 8. није дефинисан начин фактурисања , после сваког преузимања,
2 пута месечно или последњег дана у месецу.

Молимо  Вас  да  потврдите  пријем  е-маила,  у  складу  са  чланом  20.  став  6.  ЗЈН
("Службени  гласник  РС"  бр.  124/12  И  68/2015),  који  гласи: 
,,Ако  је  документ  из  поступка  јавне  набавке  достављен  од  стране  наручиоца  или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање“ "

2.  ОДГОВОР:  

1. 
 а)  Како је потенцијали понуђач и навео,  цене нафтних деривата, друге робе и

услуга утврђују се одлукама Продавца у складу са  кретањем цена на тржишту нафтних
деривата у Републици Србији, а нафта (а самим тим И њени деривати)   је берзански
артикал и на формирање њене цене утиче много фактора . Цене нафтних деривате се
формирају слободно на тражишу ,  и нико не може предвидети кратање цена нафтних
деривата.  Узевши  наведено  у  обзир,  комисија  је  конкурсном  документцијом
дефинисала да јединичне цене важе 30 дана од дана отварања понуда.  У случају
касније промене цена, примењиваће се цена по ценовнику продавца која важи на дан
испоруке, која је у складу са важећим ценама енергената на тржишту и у складу са
одлукама  Испоручиоца  ,  уз  обавезу  Испоручиоца  да  о  промени  цена,  истог  дана,
писмено  (могуће  и  електронским  путем)  обавести  Наручиоца  .  Испоручилац  се
обавезује  да у случају касније промене цене задржи однос новоформиране цене и
важеће цене енергената у истом односу у коме се налазе понуђене цене и важеће цене
енергената на дан сачињавања понуде. А то је имплементирано и у модел уговора.
Ово из разлога јер је критеријум за избор напојвољније понуде најнижа понуђена цена.
Оваквим захтевом постиже се  да  понуђач  који  је  понудио  најнижу  цену  у  тренутку
отварања понуда буде најповољнији и касније у току извршења уговора уколико дође
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до промена цена на тржишту. 

б)  Комисија је конкурсном документацијом дефинисала захтеве у погледу начина, рока
и услова плаћања,  и то тачком 9.1 . КОнкурсне документације где је наведено: 
"Рок плаћања наводи понуђач у својој понуди, а рачуна се од дана пријема исправно
испостављене фактуре од стране понуђача. Рок плаћања не може бити краћи од 15
дана,  а  ни  дужи  од  45  дана  од  дана  пријема исправно  испостављене фактуре  од
стране понуђача. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, који исти наведе у
својој понуди. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс." Приликом израде конкурсне
документације дошло је до техничке грешке у члану 8. Модела уговора , и иста ће бити
исправљена.
                

Разматрајући  могућност  измене  конкурсне  документације  у  складу  са  напред
наведеним предлогом потенцијалног понуђача, Комисија за ЈН.МВ.  2/2019 је донела
закључак да је конкурсна документација за предметну јавну набавку сачињена у складу
са  потребама  Наручиоца  и  законским  прописима . У  складу  са  напред  наведеним
Комисија није прихватила могућност промене конкурсне документације на начин како је
предложио потенцијални понуђач. 

Такође, услед уочене техничке грешке, Комисија ће извршити измену члана 8.
модела уговора  у  конкурсној  документацији.  Измењена конкурсна  документација  ће
истог дана бити постављена на Порталу јавних набавки Републике Србије и интернет
страници наручиоца.

Ова  питања,  као  и  одговори  на  иста,  биће  постављени  на  Порталу  јавних
набавки Републике Србије, интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку ЈНМВ бр. 2/2019         
   Набавка добара: „Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ“ 
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