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              РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
                 Комисија за јавну набавку
         II Број II, 404-1-Д-4/16- 06.05.2016. године
                    Београд, Македонска 42

                  Зсл

ПРЕДМЕТ: Појашњења конкурсне документације за јавну набавку добара - Набавка погонског горива  за
службене аутомобиле  Градске општине Стари град

Потенцијални понуђач за јавну набвку погонског горива  за службене аутомобиле  Градске општине
Стари град, редни број набавке II, 404-1-Д-4/16, поставио захтеве за измену конкурсне документације,
који се односе на следеће:
ПИТАЊЕ 1:

Да ли је могуће појашњење и измена Вашег става на страни 6 где пише " Понуђене цене су
непроменљиве за све време важења угоеора'"?

С обзиром да се ради о спеицифичној роби и да су цене на тржишту нафтних деривата променљиве
(што стоји и код Вас у уговору ) молим Вас за измену овог става

Понуђач предлаже и може да понуди да овај став гласи.

- Цене у понуди дате су на дан сачињавања понуда.„После закључивања уговора Цене нафтних
деривата друге робе и услуга утврђују се  и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена
на тржишту нафтних дериаата у Републици Србији, односно према важећем ценовнику на дан
испоруке на бензинским станицама Продавца.

- Испоручене нафтие дериваге другу робу и услуге   Продавац ће фактурисати Кулцу по ценн која
важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца иа
бензинскмм станицама Продавца.

ОДГОВОР:
Наручилац мења страну 6 до 32 страна  конкурсне документације новом страном 6 А од 32 страна , јер
је ово став који је грешком остао односи се на непромењивост цене код других добара.
Наручилац мења и страну 5 од 32 страна страном 5 А од 32 страна, због погрешно уписаног назива
предмета јавне набавке и неуписане ознаке из речника јавних набавки.
ПИТАЊЕ 2:

Да ли је могућа измена конкурсне документације ,понуде, обрасца структуре цена , модела уговора
који се односи на назив нафтног деривата.

Код Вас пише  Погонско дизел гориво.

Овај назив није у складу са Важећим правилницима о техничким и другим захтееима за течна горива
нафтног порекла.

Треба да гласи- Евродизел

Поред осталог потебно је прецизно дефинисати назив дизел горива у складу са важећим
правилницима, и због цене којз није иста за сва дизел горива.

ОДГОВОР:

Наручилац врши измену конкурсне документације тако да се свуда уместо погонско дизел гориво
уписује „погонско гориво Евро дизел“.
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Мењају се стране 28 од 32 страна страном 28 А од 32 страна, страна 29 од 32 страна страном 29 А од 32
страна.  страна 30 од 32 страна страном 30 А од 32 страна.

ПИТАЊЕ 3:

Да ли је могућа измена конкурсне документације у понуди, моделу уговора - члан 3- на свим местима
у конкурсној документацији   која се односи на рсж плаћања. тј. да ли је могуће да умесго
одложеног плаћања Понуђач понуди авансну уплату на основу предрачуна.

С обзиром да се ради о малим количинама горива понуђач није у могућности да понуди
одложено плаћање па предлаже измену тако да гласи;

Аваисна уплата на основу предрачуна.
Купац одређује висину и динамику уплата на рачуи за коришћење Картице.
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продаеца .
Купац уплату врши према инструкцијама Продаеца

На основу извршених уплата, Кулцу се на крају месеца издаје авансни рачун. Купац може преузимати
нафтне деривате, другу робу и услуге путем картице, до изиоса уллаћених средстава.
Продавац на крају месеца доставља Кулцу коначан рачун за испоручене нафтне деривате. другу робу и
услуге по типовима возила, заједно са спецификацијака о трансакцијама путем картице

ОДГОВОР:
Наручилац остаје при свом захтеву за одложено плаћање.

ПИТАЊЕ 4:
Да ли је могућа измена  у члану 6 модела уговора која се односи на важеће правилнике ?

Важећи правилник за евро дизел . евро премијум бмб 95   и евро бмб 98
Продавац гарантује квалитет испоручеке робе одређен Правилником отехничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла (» Сл. гласник РС бр. 111/2015 од 29.12.2015

ОДГОВОР:
 Наручилац мења страну  30 од 32 страна страном 30 А од 32 страна.

ПИТАЊЕ 5
Да ли је могућа измена у члану 4 модела уговора који се односи на достављање рачуна у 4
примерка, (оригииал+3 копије)

Понуђач предлаже: Оригинал и  један примерак.

ОДГОВОР:
Наручилац прихвата измену, и мења страну  30 од 32 страна страном 30 А од 32 страна.

ПИТАЊЕ 6
Да ли је могућа измена у члану 4 модела уговора који се односи на достављање рачуна.

С обзиром да понуђач предлаже авансну уплату молим вас да извршите исправку у члану 3  тако да
гласи-

- На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун. .
Продавац на крају месеца доставља Купцу коначан рачун за испоручене нафтие деривате, другу робу и
услуге по типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картица.

ОДГОВОР:
С обзиром да не прихватамо авансно плаћање, нема потребе мењати.
 Измењене стране су саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација садржи 32
стране.

                                                                                                                    Председник Комисије
                                                                                                                       Здравко Војновић


