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 Конкурсна документација – Додатна појашњења/измене и допуне 

ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ  
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 23.08.2017. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објавЉује додатна појашњења : 
 
1. Питање : 
 
Молим Вас да размотрите могућност измене конкурсне документације  и то у сегменту који се односи на  начин и услове плаћања: 
 У моделу је наведено да се плаћање врши у року од 60 дана од датума ДПО.Да ли постоји могућност, да се понуди одложено 
плацање 15 или 30 дана од дана фактурисања ? 
 
1. Одговор 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и врши измену конкурсне документације. 
 

2. Питање : 
 
Такође бих Вас замолила уколико прихватите молбу за измену конкурсне документације по питању плацања, да се промени И 
сегмент у моделу уговора који се односи на рок трајања уговора, односно да прецизирате тацно до кад би вазио уговор, предлаземо 
„Уговор се закључује на одређено време и то до  12 (дванаест) месеци од датума потписивања обе уговорне стране, а најдуже до 
утрошка средстава предвиђених за предметну набавку ? 
 
 2. Одговор 

У чану 9 модела уговора наведено је 
„Овај уговор се закључује на одређено време, најдуже до 12 месеци од дана закључења, или до финансијске реализације 

уговора, или до ступања на снагу уговора о снабдевању наручиоца закљученог на основу спроведеног централизованог поступка јавне 
набавке који у име наручиоца спроводе надлежни органи, у зависности од тога која околност прва наступи.” 

Узимајући у обзир зависну везу наручиоца као установе са државним органима и вишим нивоима власти наведене одредбе не 
могу да се мењају. Наведене одредбе се суштински не разликују од Вашег захтева. 

 
3. Питање : 
 
С обзиром да начин формирања цене за корпоративне клијенте не зависи од малопродајне цене, молим Вас размотрите могућност 
да Члан 5. Уговора гласи:  
 „Цене нафтних деривата које Продавац продаје на бензинским станицама утврђују се одлукама Продавца у складу са  кретањем цена 
на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.“? 
 
 3. Одговор 

Став 1 члана 5 гласи 
„Цене нафтних деривата које Продавац продаје на бензинским станицама утврђују се одлукама Продавца у складу са 

кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.“ односно тачно како Ви сугеришете. 
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