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Предмет; Одговор на захтев за измену и појашњење конкурсне докуметација од 

потенијалоног понуђача упућеног путем електронске поште (маila) дана 21.06.2013. године  

за јавну набавку велике вредности горива у отвореном поступку јавне набавке број 11/13-С 

 

 

 Поштовани, 

 

Дана 21.06.2013. године у 13,39 часова упутили сте нам путем електронске поште 

захтев за измену и појашњење конкурсне документације за јавну набавку велике вредности 

горива у отвореном поступку јавне набавке број 11/13-С.  

 

Питања са предложеним изменама гласе: 

 

1. Да ли је могућа измена конкурсне документације која се односи на врсту нафтног 

деривата БМБ 95. На свим обрасцима и техничкој спецификацији конкурсне 

документације треба да стоји БМБ 95 европремијум. 

2. Да ли је могућа измена конкурсне документације на страни 10/42, свим 

обрасцима, у моделу уговора члан 4 став 1. И 2 који гласе: 

,, Купац се обавезује да ће за испоручено гориво Продавцу плаћати по ценама које су 

утврђене у понуди Продавца.  

Продавац може изменити цене само из објективних разлога као што је раст или пад цене 

сирове нафте на светском тржишту. О свакој евентуалној промени цене, Продавац је дужан 

да писмено обавести Купца и достави Купцу измењени ценовник. Измењене цене не смеју 

бити више од упоредивих тржишних цена. У супротном, Купац може раскинути уговор са 

отказним роком од седам дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду. ,, 

 

тако што би измењен став гласио: 

 

,,Цене у понуди важе на дан састављања понуде.  

После закључивања уговора Цене нафтих деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца 

у складу са кретањем цена на тржишту нафтих деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 

испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на 

бензинским станицама Продавца. 

Понуђач своје купце обавештава о променама цена на тотемима на свакој бензинској 

станици, и достављањем спецификације за купљену робу уз фактуру.,, 

 

Образложење: 01.01.2011. године престао је да важи Правилник о промени, одосно 

усклађивању највиших произвођачких цена основних деривата нафте и највиших цена 

основних деривата нафте. Укидањем Уредбе по којој се цене нафтних деривата мењају 

одлукама државних органа, цене нафтих деривата се слободно формирају на тржишту. 

Понуђач из техничких разлога, због броја малопродајних објеката није у могућности да 
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обавештава купце о промени цене. 

 

3. Да ли је могућа измена конкурсне документације на страни 10/42, у обрасцу 

понуде и члана 8. Вашег модела уговора који гласе: 

,, Продавац се обавезује да до 10-тог у месецу Купцу доставља рачун и извештај о 

испорученим добрима за претходни месец. Купац се обавезује да ће испоручена добра 

плаћати у року од ___________дана од дана пријема исправног рачуна. 

Уколико Купац не прими исправан рачун у наведеном року, рок плаћања од _________ дана 

почиње да тече од дана пријема исправног рачуна. ,, 

 

тако да гласи: 

 

,,Купац се обавезује да вредност преузете робе плати Продавцу у року од _______дана од 

датума ДПО. 

Дужничко поверилачки однос (ДПО) је дан фактурисања. 

Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на 

текући рачун Продавца назначен у фактури. 

Уколико нека купопродајна трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде 

обухваћена фактуром за тај период, биће укључене у фактуру за наредни обрачунски 

период.,, 

 

Образложење: Понуђач није у могућности да прихвати да се плаћање врши од датума 

пријема рачуна, већ од датума фактурисања. Свака фактура мора да садржи датум издавања 

фактуре и датум плаћања робе па би датум пријема фактуре био непознат на понуђача у 

тренутку фактурисања. 

 

4. Да ли је могућа измена члана 4.Вашег модела уговора који гласи: ,, Продавац се 

обавезује да ће Купцу одобравати све попусте на цене и количине које одобрава и 

другим корпоративним клијентима, а који ће се обрачунати до краја текућег 

месеца за претходни.,, 

 

тако што би измењени став гласио: ,,Цене уговорених нафтих деривата умањују се за 

моторне бензине, ТНГ и дизел горива на основу преузетих количина деривата на месечном 

нивоу, за календарски месец, по важећим скалама Продавца.,, 

 

Образложење; Ваш став о попустима није до краја дефинисан. 

 

5. Да ли је могућа измена члана 7, став 5 и 6 Вашег модела уговора који гласи: 

,, Трошкове анализе иницијално сноси Продавац, који има право да ове трошкове надокнади 

од Купца уколико се анализом утврди да испоручена добра испуњавају уговорене услове 

квалитета.  

 

Купац има право на накнаду штете у случају да дође до кварова на возилима Купца, а до 

којих је дошло услед лошег квалитета добара. ,, 

 

Тако што би измењен став гласио:  

 

,,Купац и продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка свака 

страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом. Уколико се анализом утврди 

да испоручена добра испуњавају уговорене услове квалитета, Продавац има право да ове 

трошкове надокнади од Купца.,, 
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6. Да ли је могућа измена члана 2 Вашег модела уговора који гласи да ће датум 

закључивања уговора бити датум наведен у деловодном печату Купца тако што 

ће да гласи да ће датум закључивања уговора бити датум када га потпише друга 

уговорна страна. 

 

Објашњење: Уколико би Ваш став остао не промењен потребно је да уговор први потпише 

и заведе Продавац. 

 

7. Да ли је могуће брисање члана 9 Вашег модела? 

8. У конкурсној документацији објављеној  12.06.2013. стоји да потенцијални 

понуђач мора да испуни и додатни услов за учешће у предметној јавној набавци, 

тачка 3. да располаже довољним техничким капацитетом и то да располаже са 3 

пумпе на територији града Новог Сада и са најмање 40 пумпи на територији 

Републике Србије. Одговор потенцијалном понуђачу је такође био 3 пумпе у 

Новом Саду и најмање 40 пумпи на територији Републике Србије. У конкурсној 

документацији од 20.06.2013. стоји 3 пумпе у Новом Саду и најмање 15 

бензиских станица на територији Републике Србије. Молим Вас да нам 

одговорите и објасните да ли је у питању грешка с обзиром да је одговор 

потенцијалном понуђачу супротан измењеним условима, како би смо могли да 

предамо исправну понуду? 

 

 

 

Одговори: 

 

 

 

1. Наручилац је дана 21.06.2013. изменио конкурсну документацију и све учињене 

измене је истог дана објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. Том изменом је, између осталог, додата реч ,,европремијум,, код врсте 

горива БМБ 95  на обрасцу понуде, обрасцу структуре цене и у члану 1. модела 

уговора. Наручилац подсећа да је и пре учињене измене, у техничкој 

спецификацији предмета набавке, јасно написано да се ради о врсти горива БМБ 

95-европремијум. 

2. Наручилац не може прихватити измену на страни 10/42, свим обрасцима, у 

моделу уговора члан 4 став 1. и 2 према Вашем предлогу из следећег разлога: 

Наиме, чланом 115 став 1 Закона о јавним набавкама (Сл.глсник РС 124/12) је 

наведено да Наручилац може да дозволи промену цене или других битних 

елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно 

одређени у конкурсној документацији  и уговору, односно предвиђени посебним 

прописима. Објективност поменутих разлога значи да су таквог карактера да би 

се тицали свих понуђача који ће учествовати у овом поступку јавне набавке, тако 

да би сваки понуђач био принуђен да због тих разлога промени понуђену цену. 

Само у таквој ситуацији, у којој је извесно да се понуђена цена мора променити, 

Наручилац може дозволити промену цене. У овом случају, Наручилац је одредио 

као разлог за промену цене,  раст или пад цене сирове нафте на светском 

тржишту, чији би раст или пад једнако утицао на све потенцијалне понуђаче, као 

и да би овакав разлог за промену цене био Наручиоцу објективно проверљив. 

Наручилац не може да дозволи промену цене након закључења уговора, у складу 

са одлукама Продавца и кретањем цена на тржишту нафтих деривата у 

Републици Србији како сте Ви навели, јер би на тај начин могао да доведе у 
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заблуду остале понуђаче, који су учествовали у поступку јавне набавке, а чије 

понуде нису оцењене у том тренутку као најповољинје за Наручиоца. 

3. Наручилац не може прихватити измену конкурсне документације на страни 

10/42, у обрасцу понуде и члана 8. модела уговора према Вашем предлогу из 

следећег разлога: Наиме, чланом 3. став 3 тачка 1 Закона о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гласник РС бр. 119/2012) а 

који Закон се примењује од 31.03.2013. године, је одређено да рок за измирење 

новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник 

примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца који је испунио 

своју уговорену обавезу. Прихватањем Вашег предлога, Наручилац би поступио 

супротно одредбама поменутог Закона, али и скратио себи валутни рок за 

плаћање обавеза по фактури. 

4. Наручилац не види разлог за измену наведног става члана 4.модела уговора јер у 

Вашем образложењу није наведено шта је нејасно. Наиме, ставом 3 члана 4. 

Модела уговора је одређено да ће продавац одобравати попусте на цену и 

количину које одобрава и другим корпоративним клијентима (ако одобрава) и 

који ће  се обрачунавати до краја текућег месеца за претходни. Следећим ставом 

истог члана модела уговора прецизиран је начин обрачуна попуста. Став 5 истог 

члана је брисан изменом конкурсне документације 20.06.2013. године. 

5. Наручилац не види разлог за измену члана 7, став 5 и 6 модела уговора на начин 

како сте Ви предложили, јер предложени  начин није у интересу Наручиоца. 

6. Наручилац има обавезу да сходно одребама члана 113 Закона о јавним набавкама 

(Сл.гласник РС 124/2012) достави понуђачу потписани уговор у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права што ће 

Наручилац и учинити, али без деловодног печата Наручиоца. Као датум 

закључења уговора, уговара се датум заведен у деловодном печату Купца 

односно када друга уговорна страна достави Наручиоцу потписане примерке 

уговора и средства финансијског обезбеђења, и од тог дана уговор ступа на снагу 

и почињу да теку све уговорене обавезе. То значи да ће Наручилац својим 

деловодним печатом, који ће ставити у моменту када уговоре потпише и друга 

уговорна страна, потврдити да су достављена средства финансијког обезбеђења, 

да је уговор потписан од друге уговорне стране и да је исти ступио на снагу. 

7. Наручилац не види разлог за брисање члана 9. модела уговора. У питању је 

уговорна казана, уколико друга уговорна страна не испуњава своје обавезе. 

8. Наручилац је дана 21.06.2013. изменио конкурсну документацију и све учињене 

измене је истог дана објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. Том изменом је, између осталог, измењена тачка 3.-а)  да располаже 

довољним техничким капацитетом на страни 17/42 Конкурсне документације тако 

да иста сада гласи: ,,3.- а) на територији Града Новог Сада послује на најмање 3 

пумпне станице у власништву или закупу и на територији Републике Србије 

послује на најмање 15 пумпних станица у власништву или закупу; и као доказ 

испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију уговора о закупу, 

односно оверену Листу пописа основних средстава на дан 31.12.2012. године са 

обележевањем маркером тражени број пумпних станица, као и Списак  локација - 

адреса пумпи у Новом Саду и Реп. Србији и Образац бр.9.- ,,Изјава понуђача да 

располаже довољним  техничким капацитетом“;,  Наручилац јесте потенцијалном 

понуђачу дана 17.06.2013. навео разлог за тражени број пумпних станица на 

територији Репбулике Србије (40 пумпних станица), али је Наручилац поновним 

преиспитивањем додатних услова за учествовање у предметном поступку јавне 

набавке, а који услови се тичу довољног техничког капацитета, утврдио да му 

ипак није потребан тражени број пумних станица, а у складу са обавезама које 

Наручилац има по закљученим уговорима о испоруци добара и пружању услуга у 
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2013. години, те је из тог разлога смањио број пумпних станица на територији 

Републике Србије на 15. 

 

 

 

 

С поштовањем 

 

 

 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

              Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


