
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ             ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

БРОЈ : 01- 1004/7  од 03.5.2017. 

Предмет:  Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде у поступку: Предмет јавне набавке бројоп 03 /2017 је набавка ОТВОРЕНИ 

ПОСТУПАК  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ    СПОРАЗУМА  НА ДВЕ ГОДИНЕ СА ЈЕДНИМ 

ПОНУЂАЧЕМ   

Назив и ознака из Општег речника јавних набавки “0910000  “ и ознаком „ горива  “ 

Сагласно чл. 63. Закона о јавним набавкама Републике Србије, дајемо одговоре на  постављени 
захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде Отвореном  
поступку ЈН   03/2017 –,Универзитета у Београду-Шумарског факултета као наручиоца 

1.Питање:  Молимо Вас да извршите измене у називу нафтног деривата  у складу са 
важећим  Правилником  о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла. 

 
-Уместо Еуро бензин  БМБ 95  
 треба да стоји  
Евро премијум БМБ 95  
 
- Уместо Течни гас –плин 

Треба да стоји  Течни нафтни гас-аутогас  
 

Хвала Вам Извршили смо промену 

2.Да  ли је прихватљива  измена  везана за мрсто набавке , на страни 5,6,7  у техичким 
карактеристикама  -поглавље III 

У конкурсној документацији стоји- Место набавке: СО Краљево,СО Мајданпек, 
Београд , по потреби цела територија уже  Републике Србије или Републике Србије  
Указујемо  да је место набавке Бензинска  станица добављача , па у складу са тим треба 
да стоји  
Место набавке: Бензинске станице добављача на територији  Краљево, по потреби цела 
територија уже Републике Србије  
Бензинске станице добављача на територији Мајданпека и Кладова, по потреби цела 
територија уже  Републике Србије 

Бензинске станице добављача на територији Београда , по потреби цела територија   
Републике Србије 
-Прихватљива је, унели смо промене , уз напомену да за горива у колони 1 и 2 
бензинске станице не могу бити удаљене више од 30 км од наведених адреса 
наручиоца, из разлога економичности при обављању основне делатности и планиране 
инвентуре шума . 



 

 

3.Везано  за  одобрену разлику у цени  (одобрени рабат у % )  који сте предвидели да 
Понуђачи  наведу   у понуди  ,  молимо Вас да размотрите могућност и извшите измену 
конкурсне документације на стани 8,9,21, на страни 27,у понуди и свим другим 
местима где је наведен рабат у %   

Предлажемо  да се код  овог елемента крититеријума упоређује понуђени рабат за 4.000 
литара   евро дизела  међу појединачно  поднетим понудама изражен у  динарима / 
литар са ПДВ-ом  
 
- Да ли Понуђачи  уместо фиксног рабата у %  могу  да понуде  да се обрачун попуста 
на цене  врши на следећи начин: 

-Попуст на цену нафтних деривата се одобрава Купцу на основу преузетих количина 
нафтних деривата на месечном нивоу, за календарски месец, по важећим скалама 
попуста на преузете количине нафтних деривата Продавца (Прилог ), који представља 
саставни део Понуде и Уговора. 

Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег 
месеца за претходни. 

Количински рабат се изражава у динарима / литар са ПДВ-ом .,  
 
што значи да Понуђач  не може да понуди фикни рабат изражен у % већ може да 
понуди да се обрачун попуста врши  у складу са преузетим количинама на  месечном 
нивоу  по скали попуста  ,  при  чему је скала попуста изражена у   
динар / литар са ПДВ-ом, а не у   % . 
 
У складу са наведеним молимо Вас за измену   на свим местима у   конкурсној 
документацији  где је наведено  да  се рабат изражава у %   и да је фиксни и 
предлажемо  да се  
- код  овог елемента крититеријума упоређује понуђени рабат за 4.000 литара  евро 
дизела  међу појединачно  поднетим понудама изражен у  динарима / литар са ПДВ-ом  
а да се 
Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег 
месеца за претходни. 

-Прихватамо сугестију, мислимо да попуст као елеменат критеријума  није добро 
дефинисан.  
Попуст као елемент критеријума треба бити изражен на количину од 4.000 литара евро 
дизела у динарима по литру. Без ПДВ-а и служи за поређење понуда и пондерисање. 
4.Молим Вас да исправите ПИБ  у  моделу оквирног    споразума. 
Исправили ПИБ, хвала , 101833051 (очито је техничка грешка у питању) 
5.Да ли је могућа измена члана 3. модела Оквирног споразума у делу који гласи   
        -   Купопродајна цена  предмета из члана 1. овог Уговора утврђује се према 
јединичним ценама из понуде зав.бр.________________ од ____________ године која 
вреди_______дана  , која је у прилогу Споразума . 



Цене су подложне променама сходно званичном  кретању цена „горива“ на тржишту и 
промене се примењују на цену из понуде .             

 
У место напред наведеног ,потребно је прецизно дефинисати начин промена цене па 
понуђач предлаже  и може да понуди- 
 
Цене у понуди важе на дан састављања понуде.После закључивања уговора цене нафтних 
деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на 
тржишту нафтних 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 . 
-Наравно да може, јер је суштина иста, «која вреди» се односи на понуду.А Понуђач у 
обрасцу понуде наводи колико дана (не краће од 30) вреди понуда .( «која вреди») се 
брише . 
6.Да ли је могуће брисање става у  члану 4 модела оквирног споразума- Плаћања 
доспелих обавеза насталих у 2017. години, вршиће се до висине одобрених 
апропријација (средстава на позицији у фин.план.) за ту намену, а у складу са законом 
којим се уређује буџет за 2017. годину. 
-Не може се брисати, јер сви уговори који трају у две буџетске године морају имати ту 
напомену. 
7.С обзиром да се појединачни уговори закључују на основу модела оквирног 
споразума молим Вас да   доставите модел појединачног уговора. 
-Модел оквирног  споразума са једним понуђачем  представља уствари модел оквирног 
уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем. 

 Конкурсна комисија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    


