Poštovani,
1.

U Konkursnoj dokumenatciji je navedeno da goriva koja su predmet javne nabavke treba
da budu u skladu sa Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva ( Sl.glasnik
RS br.064/11). Pravilnik koji je važeći za tečna goriva naftnog porekla nije u skladu sa
navedenim Službenim glasnikom. Važeći je Pravilnik o tehničkim i drugim zatehvima za
tečna goriva naftnog porekla (Sl. Glasnik RS br.123/2012 od28.12.2012) i Pravilnik o
izmenama i dopunama pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog
porekla (Sl. Glasnik RS br.63/2013 od 19.07.2013 i Sl. Glasnik RS br.75/2013), molimo da
izvršite neophodne izmene.
Одговор:
Извршићемо измене.

2.

U konkursnoj dokumenatciji, strukturi cene i Modelu ugovora navedeno je da je predmet
javne nabavke “bezolovni benzin 95 oktana” – prema važećem Pravilniku o tehničkim i
drugim zahtevima, naziv navedenog derivata je EVRO PREMIJUM BMB 95, molimo da
izvršite izmene.
Одговор:
Извршићемо измене.

3.
U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da izabrani ponudjač u roku od 5 dana treba da
dostavi original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova. Da li je neophodno da Ponudjač
koji se nalazi u registru ponudjača, i koji navede internet stranicu o dokazima koji su javno
dostupnio na interenetu, dostavlja navedeno? Molimo da razmotrite izmene.
Одговор:
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понућач у остављеном, примереном
року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву(Члан 79. Закона о
јавним набавкама).
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Члан 78. Став 1.Закона о јавним
набавкама).
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет станицама надлежних
органа.

4. U članu 2. Modela Ugovora, kao i u ostalim članovima, navedeno je da je predmet ugovora
“kupovina benzina i dizela”. Neophodno je precizirati o kojim se derivatima radi, predlažemo
da se navede “EP BMB 95 i ED”, a što je u skladu sa Pravilnik o tehničkim i drugim zatehvima
za tečna goriva naftnog porekla (Sl. Glasnik RS br.123/2012 od28.12.2012) i Pravilnik o
izmenama i dopunama pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog
porekla (Sl. Glasnik RS br.63/2013 od 19.07.2013 i Sl. Glasnik RS br.75/2013). Molimo Vas da
razmotrite izmene.
Одговор:
Извршићемо измене.

5. Molimo Vas da izvršite brisanje poslednjeg stava člana 11. „Ukoliko neka kupoprodajna
transakcija, obavljena u obračunskom periodu, ne bude obuhvaćena fakturom za taj period,
biće uključena u fakturu za naredni obračunski period“, obzirom da navedena formulacija
nije u skladu zakonom o PDVu.
Одговор:
Извршићемо измене.

6. Naručilac nije naveo da li se za menicu za povraćaj avansa traži 100% avansa (100%
vrednosti ponude). Takodje da li se menica za dobro izvršenje posla odnosi na 10% ukupne
vrednosti ponude? Molimo da izvršite izmene.
Oдговор:
Добављач је дужан да на дан закључења уговора достави Наручиоцу финансијско средство
обезбеђења за добро извршење уговореног посла ( у складу са чл. 61 став 7 ЗЈН) и средство
финансијског обезбеђења за повраћај аванса ( у складу са чл. 61, став 8) и то:
 две бланко потписане и оверене сопствене менице са клаузулом „без протеста, без
трошкова“, регистроване у регистру меница који се води код НБС, једну као финансијско
средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла, и другу као средство
финансијског обезбеђења за повраћај аванса;
 менично овлашћење потписано и оверено од стране власника, односно овлашћеног лица,
да се меница у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, може поднети
банци на наплату у случају да добављач не изврши своје уговорне обавезе.
 менично овлашћење потписано и оверено од стране власника, односно овлашћеног лица,
да се меница у износу који одговара вредности аванса увећаног за вредност ПДВ-а може
поднети банци на наплату у случају да добављач не изврши своје уговорне обавезе.
 оверене фотокопије картона депонованих потписа на којима се јасно види: број текућег
рачуна који је добављач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно
овлашћеног лица идентичан са потписом на меницама и меничним овлашћењима, печат
добављача идентичан са печатом на меницама и меничним овлашћењима и печат банке
код које се води рачун добављача са датумом овере,
 захтеви за регистрацију меница.

Менице морају трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе добављача која је
предмет обезбеђења.
Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Предата меница не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Менице се не могу вратити Добављачу пре истека рока трајања осим ако је Добављач у целини
испунио своју обезбеђену обавезу.
Уколико Добављач у тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да поднесе бланко соло
менице са овлашћењима, наручилац ће уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу.
Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити
идентични.
Након измирења обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује, да на захтев
Добављача, врати иструмент финансијског обезбеђења уговора.

Меница за добро извршење посла односи се на 10% укупне вредности понуде, тј. 10% од
укупне уговорене вредности без ПДВ-а.
Наручилац ће аванс уплаћивати сукцесивно, и његова вредност неће прелазити 500.000,00
динара са ПДВ-ом.
7. U Konkursnoj dokumentaciji, u ceni koja se odnosi na Valutu i cenu, navedeno je da je
Isporučilac u obavezi da „naručioca obaveštava o promeni cena“. Naime cene naftnih
derivata, druge robe i usluga utvrđuju se odlukama Prodavca u skladu sa kretanjem cena na
tržištu naftnih derivata u Republici Srbiji. Obzirom da Ponudjač ne može predvideti promenu
cena, nije u mogućnosti da o tome obaveštava Naručioca. Informacije o cenama Kompanije
dostupne su na banerima maloprodajnih objekata. Molimo da izvršite izmene.
Одговор:
Извршићемо измене.
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