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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке br.75/18-Д/МВ наручилац објављује додатна појашњења : 
 
а. Сажета питања : 
 

У тачки 9 Елементи који утичу на прихватљивост понуде, Наручилац у подтачки 9.1 наводи да је „цена фиксна", као и у члану 4. 
Модела уговора где наводи да се „уговорена цена не може мењати за време извршења овог уговора". 

Напомињемо Наручиоцу да је уље за ложење нискосумпорно гориво специјално НСГ-С, као предметна роба ове јавне набавке, 
берзанска роба, те да је његова цена подложна променама и по неколико пута недељно (како навише, тако и наниже), у складу са 
променама цена на тржишту, а све у складу са позитивним прописима РС од 2011. године према којима се цене слободно формирају на 
тржишту. У сктаду са изнетим, предлажемо промену цене у Конкурсној документацији и Моделу уговора, на начин како је то уобичајено 
за овај предмет набавке, тако да гласи: 

„Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Добављача у складу са кретањима цена на тржишту нафтних деривата. 
Испоручене нафтне деривате Добављач ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке робе, 
подразумева се дан када је продавац предао робу превознику, на превоз ако се превоз робе врши у организацији купца или даном 
пријерна робе од стране купца ако се превоз врши од стране понуђача." 
 
б. Одговори : 
  
 Узимајући у обзир количину предметних добара (13.000 кг) као и друге комерцијално-тржишне услове везане за предмет 
набавке, Наручилац ће по закључењу уговора захтевати испоруку уговорене количине. У складу са Законом о јавним набавкама рок 
важења понуде, што подразумева и непроменљивост понуђене цене, је најмање 30 дана.  

Наручилац неће вршити измену конкурсне документације. 
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