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Измене и допуне бр 1 у вези конкурсне документације за набавку ЈНОП 12- Лож уље
и мазут за грејање у отвореном поступку, по партијама
Питање бр 1:
Поштовани
На основу члана 20. И члана 63. Став 2 Закона о јавним набавкама („Сл Гласник РС“ бр.
124/14 и 14/2015 у даљем тексту Закон) захтевамо додатна појашњења и указујемо на
недостатке у конкурсној документацији за јавну набавку ЈНОП 12.
На страни 8 конкурсне документације у условима за учешће у поступку јавне набавке из
чл 75. и 76. закона Наручилац није предвидео да понуђач мора да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатнодти која је предмет јавне набавке (чл 75 ст 1 тач
5 Закона) односно Лиценцу за трговину нафтом,дериватима нафте, биогоривима и
компримованим природним гасом. У скалду са изнетим, предлажемо Наручиоцу да измени
конкурсну документацију у делу обавезних услова.
Измена бр 1:
Потребна је Лиценца за трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и
компримованим природним гасом па Конкурсна документација у делу Обавезни услови
мења се и гласи:
Понуђач је дужан Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола
надлежног органа, и то Лиценцу за трговину нафтом и дериватима нафте
Доказ:
Важећа Лиценца за трговину нафтом и дериватима нафте која се добија на основу Решења,
издатог од Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици
(''Службени гласник РС'', бр. 57/11) и Правилником о условима у погледу стручног кадра и
начину издавања и одузимања лиценце за обављање енергетских делатности (''Службени
гласник РС'', бр. 117/05, 40/06, 44/06 и 44/10), односно извод из регистра или други доказа
о регистрацији (за стране понуђаче).“Понуђач је доставља у виду неоверене копије
Питање бр 2:
У конкурсној докуметацији Наручилац је навео да је цена за обе партије фиксна и да се не
може мењати током извршења уговора. Имајући у виду да су добра која су предмет јавне
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набавке берзанска роба пракса је да се цене формирају у складу са кретањем цена нафтних
деривата на тржишту, те да се цене мењају према ценовнику понуђача на дан испоруке. С
тим у вези предлажемо да у моделу уговора измените начин формирања цене за обе
партије тако да стоји:
Испоручене нафтне деривате продавац ће факстурисати купцу по цени која важи на дан
испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан када је продавац предао робу
превознику на превоз ако се превоз врши у организацији купца или даном пријема робе од
стране купца ако се превоз врши од стране понуђача.
Измена бр 2:
У Моделу Уговора у обе партије у делу Цена, Конкурсна документација мења се и гласи:
Цена нафтних деривата важи на дан испоруке, а утврђује се у складу са кретањем цена на
тржишту нафтних деривата у Републици Србији.
Под даном испоруке подразумева дан када је Купац преузео гориво.
У случају промене цене из члана 2. овог Уговора Продавац се обавезује да обавести Купца
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