Захтев за измену Конкурсне документације – ЈНМВ 15/2017, набавка горива за службена
моторна возила Завода за заштиту природе Србије
Питање 1
1.Да ли је могућа измена у ставу 2, чланa 3 модела уговора?
Код Вас стоји-Купац се обавезује да износ из става 1 овог члана плати у целости
одједном, у року од 15 дана од ступања на снагу овог уговора и достављања авансног
рачуна.
Понуђач предлаже и може да понуди:
Купац се обавезује да вредност преузете робе плати Продавцу авансно, на
основу предрачуна.
Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице.
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца.
Купац уплату врши према инструкцијама Продавца.
На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје авансни рачун.
Купац може преузимати нафтне деривате, другу робу и услуге путем картице, до износа
уплаћених средстава.
Продавац на крају месеца доставља Купцу коначан рачун за испоручене нафтне деривате,
другу робу и услуге по типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем
картице.

Одговор на питање 1
Мења се члан 3. модела уговора тако сада гласи:
„Члан 3.
Вредност овог уговора је 2.666.666,00 динара без Пореза на додату вредност (ПДВ),
односно 3.200.000,00 динара са ПДВ.
Купац се обавезује да износ из става 1. овог члана исплати у целости одједном, у року
од 15 дана од ступања на снагу овог уговора и достављања предрачуна.
Продавац се обавезује да изда купцу авансни рачун.
Купац уплаћује динарска средства на текући рачун Продавца.“
За наводе „Купац одређује висину и динамику уплата на рачун за коришћење Картице“ ,
сматрамо да не треба да стоји јер су висина и уплата дефинисани чланом 3. уговора.

А наводи „Купац може преузимати нафтне деривате до износа уплаћених средстава“ већ
стоје у моделу уговора (члан 9), али без „и другу робу и услуге путем картице“ и
наводи „Продавац на крају месеца доставља Купцу коначан рачун за испоручено гориво по
типовима возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице“, такође већ
стоје у моделу уговора (члан 10.). али без „нафтне деривате, другу робу и услуге“ јер је
предмет ове јавне набавке само испорука горива.
Питање 2
2. Да ли је могућа измена члана 14 . става 1. којом би се прецизно дефинисао рок важења
уговора?
Понуђач предлаже:
Уговор се закључује на одређено време, до 31.12.2018. године, а најдуже до утрошка
уговорене вредности из члана 3. става 1. овог уговора
Уместо речи односно уписати а најдуже.
Одговор на питање 2
Мења се члан 14. став 1. модела уговора у Конкурсној документацији, тако да сада гласи:
„Уговор се закључује на одређено време, до 31.12.2018. године, а најдуже до утрошка
уговорене вредности из члана 3. става 1. овог уговора.“
Такође у Конкурсној документацији се речи „односно“ мењају у реч „најдуже “ и то:
- на страни 3. тачка 3., поднаслов - Рок важења уговора;
- на страни 4., наслов - Техничке карактеристике предмета набавке став 2. и
- на старни 26., поднаслов 9.2. - Период важења уговора.
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