СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Београд, Немањина 6
Број: 22/2018 - 1010
Датум: 16.04.2018. год.
ПРЕДМЕТ : Питања и одговори бр.1 ЈНОП/14 поступак јавне
нафте и бензина за друмска возила
Један од потенцијалних понуђача је доставио допис са питањима које у наставку цитирамо:.
„U Modelima ugovora u članu 16 navedeno je da je rok važenja ugovora do 31.12.2019. odnosno do ispunjenja
ugovorenih obaveza. Molimo Vas za izmenu tako da stoji da je rok važenja ugovora 12 meseci, a najduže do
ispunjenja ugovorenih obaveza. Na taj način jasno je precizirano koliko traje ugovor, i da neće prestati da važi
ukoliko nisu utrošena sredstva predvidjena za javnu nabavku. Molimo Vas da razmotrite izmene.

1.

2.

3.
4.
5.

U konkursnoj dokumentaciji su navedeni pravilnici pravilnici koji su stavljeni van snage, neophodno je
ispraviti važeće Pravilnike. Važeći pravilnici za je BMB 95 EP i za ED je Pravilnik o tehničkim i drugim
zahtevima za tečna goriva naftnog porekla (Sl.Glasnik RS br. 111/2015, 106/2016 i 60/2017, 117/2017 i
120/2017). Molimo za izmene.
U konkursnoj dokumentaciji navedeno je da se preuzimanje goriva vrši putem debitnih kartica, a rok
plaćanja koji je zahtevan je 45dana. Budući da se debitne kartice odnose na avansnu uplatu, molim za
izmenu konkursne dokumentacije tako da stoji da se preuzimanje goriva vrši putem kreditnih kartica
budući da je navedeno da je neophodno da ponuda bude sa rokom plaćanja od 45dana, i da je ponuda sa
avansnom uplatom neprihvatljiva. Molimo Vas za izmene.
Da li je za naručioca prihvatljivo dostavljanje menice za ozbiljnost ponude i menice za dobro izvršenje
posla umesto bankarskih garancija?
Ponudjač u ponudi dostavlja cene na dan objave JN na Portalu JN , tj na dan 23.03.2018.?
U Modelima ugovora za obe partije – član 3, stav 3 je navedeno je da je ugovorena cena sa pariteta FCO
prodajna jedinica Prodavca, molimo Vas za izmene tako da glasi da je cena sa benzinske stanice prodavca,
a ne prodajne jedinice prodavca.“

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
Наручилац прихвата:
1.да рок важења уговора буде 12 месеци, а најдуже до испуњења уговорних обавеза;
2.да изврши исправку конкурсне документације навођењем важећих правилника;
3.да у моделима уговора, у члану 3, уместо „FCO продајне јединице Продавца“ изврши исправку
тако да стоји: FCO нензинске станице Продавца
Наручилац не прихвата:
1.да, уместо банкарских гаранција за озбиљност понуде и добро извршење посла, прихвати
менице.Наручилац инсистира на банкарским гаранцијама.
2.да Понуђачи у понуди наведу цене на дан објаве.
Понуђачи у понуди треба да упишу цену која важи на дан отварања понуда.
НАПОМЕНА:
1.Како одговори на постављена питања, односно прихваћене примедбе, изискују исправку
конкурсне документације на више места, Наручиоц је измене извршио директно на тексту
Конкурсне документације, те као Прилог Питањима и одговорима 1, даје Конкурсну
документацију за извршеним, горе наведеним прихваћеним изменама.

