
Заинтересовани у поступку ЈН бр. OД – 34/2019 je поставио следећа 
питања: 

1. На стр. 6 конкурсне документације у напомени наводите како понуђач мора о 
свом трошку обезбедити замену пумпног аутомата на интерној пумпи 
Наручиоца. С обзиром да сте наведени услов имали и у набаци горива са 
почетка године (бр.набавке ОД-41/2018), молимо за информацију да ли се овде 
поткрала штампарска грешка или је заиста поново потребна занена пумпног 
аутомата. Такође, напомињемо да наведени захтев није саставни део Модела 
уговора; 

2. На стр. 7 тачка 6.: Доказ: „Понуђач мора да достави изјаву састављену на свом 
меморандуму у којој ће навести да цене добара – Евродизел – испорука ставка 
бр.1, која је предмет јавне набавке, неће мењати 30 дана од дана отварања 
понуда без обзира на кретање цена нафтнух деривата на тржишту. 
Недостављање ове изјаве сматраће се битним недостатком понуде“. Молимо за 
разматрање опције брисања наведеног става, с обзиром да је реч о берзанској 
роби, где се цене нафтних деривата усклађују са кретањем цена на тржишту, те 
је у наведеном року могућ раст, тако и пад понуђене цене. Предлажемо да 
уместо наведеног стоји: „Понуђач (испоручилац) ће испоручене нафтне деривате 
фактурисати по цени која важи на дан испоруке.“, што је у сагласности са 
чланом 5. став 5 Модела уговора. 

3. Молимо за информацију да ли постоји могућност да се набавка подели на 
партије, како би се раздвојило снабдевање путем картица од снабдевања 
сукцесивним испорукама на адресу Наручиоца; 

4. Молимо за информацију о оквирним количинама робе коју сте насловили „евро 
дизел - испорука“, како би се могли одредити трошкови превоза. 

 

Одговори на питања: 

1. Наручилац остаје при првобитном ставу, тј. понуђач је у обавези да о свом 
трошку обезбеди замену пумпног аутомата на интерној пумпи Наручиоца. 
Наручилац ће прихватити сугестију и овај захтев ће уврстити у Модел уговора. 

2. Наручилац прихвата сугестију, те ће извршити брисање наведеног захтева тј. 
додатног услова под тачком 6) на страни 7 конкурсне документације.  

3. Наручилац остаје при првобитном ставу тј. неће извршити поделу набавке на 
партије. 

4. Оквирна количина робе „евро дизел - испорука“ износи 200.000 литара на 
годишњем нивоу. 
 

 


