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Број: 5.2.-20274 

Дана:  01.08.2016.                            

                                                                                                                                                              

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућених путем електронске поште 

(maila)  дана 01.08.2016.  у  09,16 ч  за јавну набавку велике  вредности добара – набавка 

горива број 29/16-С. 

 

Дана 01.08.2016.  у  09,16  часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку  велике  вредности добара – набавка горива број 29/16-С.  

Наручилац је електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питања   гласе: 

 
1. Молим Вас за измену конкурсне документације на страни 22,32,у техничкој спецификацији, у 

моделу уговора….  која се односи на важеће правилнике  . 

 Треба да стоји: 

 

Важећи правилник за евро дизел  и   евро премијум бмб 95 

 

Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла (» Сл. гласник РС  бр. 111/2015 од 29.12.2015 

 

    Важећи правилници    за   тнг  

ТНГ (течни нафтни гас) мора да задовољава све захтеве дефинисане Правилником о 

техничким и другим захтевима за течни нафтни гас  (Сл. гласник РС број 97/10 од 21.12.2010.), 

Правилник о измени правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл. 

гласник РС број 123/2012  од 28.12.2012.) и Правилник о изменама и допунама правилника о 

техничким и другим захтевима за за течни нафтни гас (Сл. гласник РС 63/2013 од 19.07.2013).  
 

2.Да ли је  могућа  измена у  конкурсној  документацији  на страни 10  и  члана 4  модела уговора , 

где пише: 

-Купац је обавезан да ће за испоручено гориво Продавцу плаћати по ценама које су  

утврђене у понуди Продавца и обрасцу структуре цена. 

Продавац може  изменити цене само  из објективних разлога и то у случају раста или пада 

цене сирове нафте на светском тржишту.О свакој евенттуалној 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. 

 

Образложење: С обзиром да се ради  о специфичној роби  тј.  продаји нафте и  нафтних 

деривата  на бензинским станицама код  које  којих  се цене  слободно формирају у складу 

са  кретањем цена на тржишту нафтних деривата  у Републици Србији  што значи  да на 

промену цена  не утичу само раст или пад сирове нафте на светском тржишту већ и други 

фактори, например до промене цена може доћи због промене акциза  …….. 
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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   и друге робе које су предмет уговора  мењају се и утврђују  одлукама Продавца у складу 

са  са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији, односно према важећем  

ценовнику на дан испоруке  на бензинским  станицама Продавца. 

Испоручене нафтне деривате  и другу робу која је предмет уговора   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 . 

 

3 . Да ли је могућа измена   у  члану 6  где пише 

-Приликом испоруке добара  сачињава се отпремни документ  који потписује одговорно лице 

Продавца  који извршава отпрему , са једне стране  и  лице  које у име Купца врши пр пријем , са 

друге стране. 

С обзиром да  се преузимање горива врши путем компанијских картица  где се приликом 

преузимања издаје  фискални исечак –слип  Понуђач  предлаже да овај став гласи: 

 

- Приликом испоруке добара Купцу се издаје фискални исечак –слип који потписује одговорно лице 

које у име Купца врши  пријем . 

4. Да ли је могуће брисање члана 9 модела уговора с обзиром да ће изабрани Понуђач доставити 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која га  штити од свих уговором не извршених 

обавеза Понуђача. 

5.Да ли је могућа измена конкурсне документације  на страни 11,12,31,  и  члана 10  модела уговора  

који се односи на  достављање  банкарске гаранције  за добро извршење посла, тј да ли Понуђач  

може да достави меницу за добро извршење посла са роком важности  60 дана   дуже од истека рока 

важења уговора или банкарску гаранцију  са роком важности   до  истека рока важења уговора . 

Молим Вас за измене у складу са  наведеним. 

6.Код Вас стоји- Продавац се обавезује да у тренутку потписивања уговора достави банкарску 

гаранцију за добро извршење посла. 

Понуђач   предлаже да овај  став гласи- Продавац се обавезује да у тренутку потписивања уговора  а 

најкасније  у року од 5 дана достави  средство обезбеђења  за добро извршење посла. 

7. Да ли је могућа измена   у конкурсној документацији која се односи на доказивање  техничког 

капацитета,тј да ли понуђачи , уколико су власници бензинских станица  тереба да доставе листове  

непокретности за све  бентинске станице  из техничког услова тј. за  3 бензинске станице у Новом 

Саду и 15 бензинских станица на територији Републке Србије.Због економсе оправданости и 

времена потребног за прибављање , тј великих трошкова за вађење  листова непокрети  предлажемо  

да  размотрите могућност и извршите измену тако што ће те дозволити да  Понуђачи могу да 

доставе  изјаву на сопственом менорандуму  да поседују наведене бензинске станице или  да 

доставе последње Пописне листе основних средстава за 2015 годину. 

8. Да ли је могућа измена  у делу доказивања кадровског капацитета, предлажемо да  се за доказ 

доставе М обрасци за 15 запослених радника,без достављања уговора о радном ангажовању 

.Давањем изјаве на обрасцу из  конкурсне  документације  понуђач такође доказује   да располаже  

кадровским капацитетом. 

9. Да ли је могуће брисање става 2  у члану 8  модела уговора? 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

   



 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  21000 Нови Сад Масарикова 17 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Одговор на питање бр. 1: Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако што ће 

дописати важеће правилнике. 

      Одговор на питања бр. 2, 3, 4 и 9: Конкурсна документација се неће мењати на предлог 

понуђача, јер је исту Наручилац поставио сходно својим потребама. 

     Одговор на питање бр. 5: Није могућа измена конкурсне документације која се односи на  

средства обезбеђења. 

 

      Одговор на питање бр. 6: У тачки 3.18. конкурсне документације дошло је до техничке 

грешке, понуђач је у обавези, да у року од 15 дана од дана закључења уговора, наручиоцу 

поднесе неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију. 

 

     Одговор на питање бр. 7: Понуђачи могу да доставе Изјаву на сопственом меморандуму 

за наведене бензинске станице на територији Републике Србије. 

 

Одговор на питање бр. 8: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                               Комисија за јавне набавке  


