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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Датум : 14.11.2016.

Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :
1. Питањa :
1.
У Члану 1. предлажемо да се унесе став који гласи:
Предмет Уговора је купопродаја нафтних деривата коришћењем кредитне картице за гориво Продавца.
2.
У Члану 2. предлажемо брисање следећих ставова:
„Прoдaвaц мoжe oдoбрити Купцу пoсeбнe пoгoднoсти (рaбaт, дужи рoк плaћaњa и др.) a oвe пoгoднoсти Прoдaвaц
искaзуje у фaктури.
Продавац може одобрити Купцу за плаћање у дисконтном периоду / пре валуте – доспелости за плаћање / каса сконто у
висини референтне каматне стопе НБС на дан уплате на уплаћени износ. У том случају висина каса сконта се рачуна
по формули (уплаћени износ од стране купца x важећа референтна каматна стопа НБС на дан уплате x број дана до
доспећа/ 36000). (или каса сконто који је понудио Продавац).
Продавац може одобрити Купцу бонус рабат у висини од ____% на укупан остварени промет по овом уговору који се
реализује умањењем последњег рачуна на крају пословне године за износ одобреног рабата.»
Уместо наведених ставова предлажемо следеће:
Попуст на цену нафтних деривата се одобрава Наручиоцу на основу појединачно преузетих количина нафтних деривата
на месечном нивоу, за календарски месец,а по важећим Скалама попуста на преузете количине нафтних деривата
Продавца, које су прилог уговора.
Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за претходни.
Уколико у току трајања овог Уговора дође до промене количинских попуста дефинисаних Скалам попуста, Продавац је у
обавези да о насталој промени у писаној форми обавести Наручиоца и достави му нове Скале попуста.
3.
Ради прецизирања рокова фактурисања и плаћања у Моделу уговора, Члан 3. предлажемо следећи текст:
Фактурисање испоручених количина нафтних деривата, друге робе и услуга ће се вршити 2 (два) пута у месецу.
Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје 15-ог (петнаестог) календарског дана у месецу за продају остварену у првих
15 (петнаест) календарских дана у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају остварену од 16-ог
(шеснаестог) календарског дана у текућем месецу до краја месеца
Наручилац се обавезује да вредност преузетих нафтних деривата плати Продавцу у року од _______ календарских дана
од датума ДПО.
Приликом плаћања, Наручилац је у обавези да сваки документ за плаћање плаћа појединачно и да у налогу за плаћање
наведе позив на број документа за плаћање по коме врши плаћање.
4.
С обзиром да начин формирања цене за корпоративне клијенте Компаније 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.
5.
У Члану 6. уместо теста у ставу 5, који гласи:
„Евентуалне рекламације Купца у погледу испоручене количине морају бити сачињене у писаној форми и достављене
Продавцу у року од 8 часова од момента извршеног пријема»
Предлажемо да овај став гласи:
Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручених нафтних деривата , у ком случају је дужан да уложи
приговор без одлагања, одмах приликом преузимања нафтних деривата.
У случају приговора на количину нафтних деривата, Купац одмах обавештава Продавца, који је дужан да упути Комисију
за решавање рекламација, која ће на лицу места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник.
У случају приговора на квалитет испоручених нафтних деривата, Купац одмах обавештава Продавца, који упућује стручно
лице ради узорковања нафтног деривата која се даје на анализу.“
6.

Пошто је испорука робе на Бензинској станици, која ради нон-стоп, 24/7, предлажемо брисање Члана 7.

7.
Предлажемо брисање Члана 8. С обзиром на предмет јавне набавке, мишљења смо да овај одредбе оваг члана нису
примењиве.
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8.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
С обзиром на честе промене цене деривата и да се цена за корпоративне клијенте у компанији не формира у односу на
малопродајну цену молимо Вас да извршите брисање колона 7 и 8 или да их коригујете
9. Да ли је могућа измена тако да члан 2. гласи: Коначна уговорена цена за све испоруке по врсти и количини добара из
спецификације ће бити одређена према укупно испорученим количинама на основу отпремница-фактура или обрачунског
листића(слипа ), с тим да не може бити већа од процењене вредности набавке добара из уговора. Отпремница или слип ,
потписани од стране представника Наручиоца, заједно са рачуном, представља основ за плаћање испоручених добара.
Потребни је нагласити и слип зато што нисмо у могућности да изадамо отпремнице јер се продаја евидентира путем
корпоративних картица и за сваку трансакцију се издаје слип. Што се тиче попуста не обрачунава се у процентима већ је у
питању количински попуст по свакој преузетој литри. Понуђени количински попуст се одобрава путем издавања књижног
одобрења по истеку пуног календарског месеца.
10. Да ли је могућа измена става који се односи на цене, тако да гласи :
Цена нафтних деривата утврђује се одлукама Продавца у складу са законом и подзаконским актима.Испоручене нафтне
деривате Продавац ће Купцу фактурисати по цени која важи на дан испоруке.Под даном испоруке подразумева се дан
преузимања робе од стране купца на бензинским станицама Продавца.
Образложење:
Цену нафтних деривата утврђује Продавац, на основу кретања на тржишту нафтних деривата и важе на дан испоруке , на
основу чл. 88. Закона о енергетици (Сл. гласник РС, бр. 145/2014), где се одређују које цене су регулисане, а које цене су
слободне, као и чл. 36 став 2. Закона о трговини (Сл. Гласник РС, бр. 53/2010 и 10/2013), тако да Продавац има законску
могућност да слободно формира цене.
2. Одговори :
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са предметом јавне набавке и у циљу обезбеђења веће
конкуренције међу понуђачима.

Комисија за јавну набавку бр.115/16-Д/ОП
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