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ПРЕДМЕТ: Јавна набавка мале вредности:IV 04-404-1/3-2018 – ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, Општина Нови Бечеј
Комисијазајавну набавкудобара„Набавка горива по партијама за потребе општине Нови
Бечеј“, којасеспроводи у поступкујавненабавкемалевредности,бројIV 04-404-1/3-2018, је
дана 23.03.2018. примила захтев потенцијалног понуђача за измену конкурсне
документације.
Питање:
Поштовани,

Молим Вас да размотрите могућност измене конкурсне документације:
У члану 5. Модела уговора, стоји “ Уговорне стране су сагласне да уговорена цена из
прихваћене понуде, у складу са опцијом у понуди, мора бити фиксна током важења
уговора и не може се мењати, односно не подлеже променама.
Наручилац ће дозволити усклађивање-промену цене за предмет јавне набавке из
објективних и доказивих разлога, само уколико дође до промена набавних цена
(повећања или смањења), које је условљено кретањима на тржишту нафтних деривата,
сходно одредбама члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2013, 14/2015 и 68/2015), с тим што је Добављач дужан да приликом промене цене у
писменој форми обавести Наручиоца о истом најкасније у року од 3 (три) дана од дана
промене цене, достављањем Обавештења са образложењем промене цена и као доказ
достави ценовник рафинерије од које се исти снабдева.“

Предлажемо да уместо наведеног у овом члану стоји “Цене нафтних деривата, остале
робе и услуга у Србији које Продавац пружа на бензинским станицама утврђују се
одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у
Републици Србији. Испоручене нафтне деривате, осталу робу и услуге у Србији, Продавац
ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке, а који подразумева дан
преузимања нафтних деривата, друге робе и услуга од стране Купца на бензинским
станицама Продавца у Србији.“
Хвала.
Одговор:
Комисија Наручиоца је проверила садржај своје конкурсне документације и констатовала
да наведеног садржаја нема. У члану 5. Модела уговора за сваку од три партије, као и на
страни 5. Конкурсне документације, стоји:
„ Уговорена цена мора бити фиксна током важења уговора и не може се мењати.
Уколико у току реализације овог уговора дође до промена цена на тржишту нафтних
деривата, може се извршити промена јединичне цене коју је понуђач дао приликом
подношења понуде.
Изабрани понуђач је дужан да приликом промене цене у писаној форми обавести
Наручиоца о истом најкасније у року од 3 (три) дана од дана промене цене и да о тој
промени цене достави као доказ свој нови званични ценовник и званичне велепродајне
цене НИС а.д. (велепродајна цена по званичном ценовнику НИС а.д. се користи само као
доказ да је дошло до промене цене нафтних деривата, без обзира од ког добављача
изабрани понуђач набавља гориво).
За промену цене је потребна писана сагласност Наручиоца. “
Комисија Наручиоца остаје при наведеном ставу и неће мењати своју конкурсну
документацију.

Комисија
___________________

