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ПИТАЊЕ  У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ БР. 2/2020
Набавка добра "Дизел гориво, моторни бензин и аутогас ТНГ"

    ПИТАЊЕ И ОДГОВОР:

1. ПИТАЊЕ:

  "Поштовани,

У моделу уговора, члан 2 стоји следеће: 

Испоручилац се обавезује да у случају касније промене цене задржи однос 
новоформиране цене и важеће цене енергената у истом односу у коме се налазие  
понуђене цене и важеће цене енергената на дан сачињавања понуде.

Молим Вас за појашњење на шта се ово односи, да ли тражите да попуст који је дат 
буде изражен у процентима или може бити фиксан?

Хвала, "

2.  ОДГОВОР:  

 Како је Наручиоцу познато,  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
(пожељно је 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 до промена
цена  на  тржишту.   Цена  у  понуди  се  изражава  у  динарима  са  свим  урачунатим
трошковима и попустима.

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