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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/12, 14/15 и
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке,
дана 21.02.2018. године објављује
Одговор на захтев за појашњења конкурсне документације
у поступку јавне набавке мале вредности број 04/2018:
„Набавка горива”

Дана 20.02. 2018. године Општина Чока, као Наручилац, електронским путем је примила
захтев за додатна појашњења заинтересованих лица везано за јавну набавку број 04/2018Набавка горива који гласе:
Поштовани,
1. Молим Вас да размотрите могућност измене конкурсне документације у делу који
се односи на обрачун цена након истека рока важења понуде до краја важења
уговора.
С обзиром на честе корекције малопродајне цене нафтних деривата услед колебања цене
сирове нафте на светском тржишту, нисмо у могућности да обрачунавамо наведени
корекциони фактор.
Предлажемо да се наведени корекциони фактор не примењује, већ да испоручене нафтне
деривате Понуђач фактурише Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке, који
подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране Наручиоца на бензинским
станицама Продавца, уз обрачунат попуст на цену нафтних деривата, који се одобрава
Наручиоцу на основу преузетих количина нафтних деривата на месечном нивоу, за
календарски месец.
2. Такође, нисмо у могућности да Вам доставимо ценовник на дан отварања понуде из
разлога што се цене мењају често, а у моменту слања понуде не знамо да ли ће
ценовник од тог дана бити актуелан и на дан отварања понуде. Оно што можемо је
да Вам пошаљемо ценовник уз понуду који је важећи на дан слања понуде?!
Одговор Комисије:

Констатује се да je предметни захтев сходно одредби члана 63. Закона о јавним набавкама
(«Сл. гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) благовремен, те даје се следећи одговор на
постављено питања:
1

1. Конкурсна документација ће остати не промењена. Корекциони фактор ће се
примењивати.
2. Да, можете, прихватљиво је.

У Чоки, дана 21.02.2018. године

Комисија за за спровођење поступка јавне набавке
Објавити:

1. на Порталу ЈН;
2. на интернет страници наручиоца.
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