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ЗАХТЕВ ЗА  ПОЈАШЊЕЊЕ И ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ГИМНАЗИЈА у Ћуприји ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА 1.1.4./18 – Гасно уље екстра лако
Евро ЕЛ

Понуђач је доставио захтев за појашњење и предлог:

У конкурсној документацији 1.1.4./18 навели сте следеће:

 На страни 9/21 –„Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана
отварања понуда“

 На страни 14/21 – „ Рок важења понуде ( најмање 60 дана од дана отварања понуда“ )
 У моделу уговора, на страни 18/21, члан 3. - „Испоручена добра Продавац ће

фактурисати купцу по цени из понуде број_____ од _____.“

С обзиром да је предмет јавне набавке гасно уље екстра лако Евро ЕЛ, који је дериват
нафте и коме је као таквом одређивање цене зависно од кретања цене нафте која је
берзанска роба и чија цена зависи од кретања цена на светском тржишту и кретања
курса УС $, те као таква подложна честим променама, а такође је и законски минимум за
рок важења понуде 30 дана, Понуђач предлаже да се наведене одредбе коригују тако да
гласе:

 На страни 9/21 –„Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана
отварања понуда“

 На страни 14/21 – „ Рок важења понуде ( најмање 30 дана од дана отварања понуда“ )
 У моделу уговора, на страни 18/21, члан 3.- „Испоручена добра Продавац ће

фактурисати купцу по цени која важи на дан испоруке, а која је јавно објављена и
утврђује се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на тржишту нафтних
деривата.
Продавац се обавезује да Купца обавештава о промени цена нафтних деривата,
јавним објављивањем цена нафтних деривата на својој званичној веб адреси“.

Понуђач моли да наручилац размотри предложене измене и да га писменим путем
обавести о одлуци као и да, уколико прихвати измену, усклади текст модела уговора
и конкурсне документације.



Одговор:

Наручилац је навео рок важења понуде од 60 дана , како би уље за ложење ,  набавио и
платио по цени из понуде , с обзиром на то да предметну набавку финансира локална
самоуправа и да су средства ограничена и утврђена Одлуком о буџету општине и
Финансијским планом школе. Наручииоцу је уље за ложење хитно потребно и тражиће
испоруку одмах по закључењу уговора а планира и да плаћање изврши у року краћем од
45 дана.

НА ОСНОВУ ИЗНЕТОГ НАРУЧИЛАЦ НЕ ПРИХВАТА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ДЕЛУ ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ОСТАВЉА РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ОД 60 ДАНА.

НАРУЧИЛАЦ


