У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15) , а на основу питања које је поставило заинтересовано
лице (потенцијални понуђач), у Захтеву за додатним информацијама и појашњењима конкурсне
документације од 10.02,2017, године, а у вези Јавне набавке мале вредности бр.1.1.1 – Набавка
горива,
Наручилац: ЈП“Пијаце и зеленило Гроцка“.
Адреса: Хајдук Станкова бб, 11360 Гроцка.
Интернет страница: www.pijacegrocka.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће - локална самоуправа.
Даје следеће одговоре :
1. Питање: Поштовани,
Молимо Вас за измену важећег правилника о технилким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла наведеним на страни 4 конкурсне документације, у моделу уговора члан 7.
Важећи правилноци за Европремијум БМБ 95 и евродизел су:
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. Гласник
РС“, бр 111/2015 од 29.12.2015) “.
Одговор:
Прихвата се примедба и биће унето- Правилник о техничким и другим захтевима за течна
горива нафтног порекла („Сл. Гласник РС“, бр 111/2015 од 29.12.2015) “. у Измени конкурсне
документације бр.1(ЈНМВ 1.1.1.-Набавка горива)
2. Питање:
Да ли је могућа измена конкурсне документације на страни 4, 7 , модела уговора члан 4 која
се односи на време утакања горива, тј. на радно време бензинске станице ?
Код Вас стоји-. Рок испоруке је одмах у складу са потребама наручиоца у року од 00 до 24 часа, 7
дана у недељи од дана закључења уговора.

Понуђач предлаже да се као услов избрише радно време од 00-24 часа , како би остали
понуђачи који имају бензинске станице а које не раде 24 часа могли да доставе исправну понуду .
Предлажемо да стоји - Испорука горива вршиће се искључиво у возила Наручиоца
на бенинским станицама времену од 06-22 часа.
Одговор:
Због потреба предузећа није могуће мењати рок испоруке и остаје: одмах у складу са потребама
наручиоца у року од 00 до 24 часа, 7 дана у недељи од дана закључења уговора.
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3. Питање:
Да ли је за наручиоца прохватљива измена формулације рока трајања уговора . У кокурсној
документацији на страни 4 , у моделу уговора члан 11., коим би се прецизно дефинисао рок
важења уговора.
Код вас стоји: - Важење овог уговора је годину дана од дана потписивања, односно до испуњења

финансијске вредности у зависности шта пре наступи.
Давање алтернативе у року трајања уговора може да доведе до проблема па понуђач предлаже и
може да понуди :
-Уговор се закључује на одређено време и важи 12 месеци почев од дана закључења , а најдуже до утрошка
укупно уговорене вредности .

Одговор:
Због прецизног дефинисаља рока могућа је измена у првом делу код рока важења, тако да сада
гласи:
Уговор се закључује на одређено време и важи 12 месеци почев од дана закључења, или до
утрошка укупно уговорене вредности у зависности шта пре наступи.
Измена ће биће унета у Измени конкурсне документације бр.1(ЈНМВ 1.1.1.-Набавка горива)
4. Питање:
Да ли је могућа измена конкурсне документације на страни 12, у обрасцу понуде, у моделу
уговора везано за рок и услове плаћанја ?
Код Вас стоји-. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на основу фактуре коју испоставља Добављач.
Добављач ће на сваких 20. дана испостављати Наручиоцу фактуру којом се потврђује испорука
добара – горива, за период од 20. дана, а Наручилац ће од дана пријема фактуре исту платити у року
од 10. дана. Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Понуђач предлаже;
Купац се обавезује да вредност преузете робе
предрачуна,на т.р.--------------- код банке-------

плати Продавцу авансно на основу

Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице.
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца бр. ------------------код банке -------.
Купац уплату врши према инструкцијама Продавца.
На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун.
Купац може преузимати нафтне деривате, другу робу и услуге путем картице, до износа
уплаћених средстава.
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Продавац на крају месеца доставља Купцу коначан рачун за испоручене нафтне деривате, другу
робу и услуге по типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице.
Одговор:
Наручилац код, Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, због потреба предузећа, остаје
при захтевима из конкурсне документације:
Плаћање ће се вршити на основу фактуре коју испоставља Добављач.
Добављач ће на сваких 20. дана испостављати Наручиоцу фактуру којом се потврђује испорука
добара – горива, за период од 20. дана, а Наручилац ће од дана пријема фактуре исту платити у року
од 10. дана. Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Прихваћене примедбе ће бити унете у Измени конкурсне документације бр.1(ЈНМВ 1.1.1.Набавка горива), а истовремено ће бити продужен рок за подношење понуда.

КОМИСИЈА
1) Зоран Стевановић ( председник );

_________________________

2) Оливера Миленов ( члан );

_________________________

3) Дејан Миланковић ( члан ) ;

_________________________
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