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Број: 1747/15-2016 
30.12.2016. године 
ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 
јавне набавке добара: Гориво за моторна вазила са унутрашњим сагоревањем за потребе ЈКП 
Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 1.2/2016-1747 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 
заинтересованa лицa у поступку јавне набавке Горива за моторна вазила са унутрашњим 
сагоревањем за потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 
1.2/2016-1747, обратили су се Наручиоцу са захтевима за појашњењем у вези са припремањем 
понуде. Захтев, број 1747/12-2016, и 1747/14-2016, од 27.12.2016. 
 
Питања заинтересованих лица и одговор Комисије: 
 
Питањe 1: 
Молимо вас за одговор да ли прихватате предлог да се члан 3. став 4. модела уговора коригује. 
Предлажемо да наведени став дефинише како се фактурисање горива које се преузима на 
бензинским станицама врши два пута месечно (сваког 15. и 30. у месецу), док се фактурисање за 
гориво које се преузима у складишном простору Наручиоца врши на дан сваке појединачне 
испоруке, по цени која важи на дан испоруке. 
Уколико прихватате измене модела уговора потребно је кориговати и оквирни споразум у члану 6. 
став 5., а у складу са моделом уговора. 
Такође, молимо вас да продужите рок за подношење понуда. 
 
Одговор: 
Наручилац вршити измену начина и услова плаћања за испоруке у складишни простор Наручиоца, 
односно изену Конкурсне документације на страни 36/41 КД у одељку VII под тачком 11.1. 
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ 
ПОНУДЕ, тако да уместо: 
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок и начин плаћања: Уплатом на рачин Добављача у року од мин. 15, макс. 45 дана од дана 
пријема исправног рачуна у текућем месецу за Гориво испоручено у претходном месецу. 
Дефинисано оквирним споразумом/уговором. 
Сада гласи: 
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок и начин плаћања за испоруке на бензинским станицама: Уплатом на рачун Добављача у року 
од мин. 15, макс. 45 дана од дана пријема исправног рачуна у текућем месецу за Гориво 
испоручено у претходном месецу. Дефинисано оквирним споразумом/уговором. 
Рок и начин плаћања за испоруке у складишни простор Наручиоца: Уплатом на рачун 
Добављача у року од мин. 15, макс. 45 дана од дана пријема исправног рачуна за сваку 
појединачну испоруку посебно (након сваке појединачне испоруке).  
 
У вези са наведеном изменом Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и објавити 
пречишћени текст, у ком тексту ће видно обележити измене. 



2/2 

 

Питање 2: 
Компанија ХХХ је заинтересована за учешће на тендеру под бројем 1.2/2016-1747 за набавку 
горива. С обзиром на то да је у конкурсној документацији наведено да је потребно доставити 
менична овлашћења, да ли је могуће да уместо меничног овлашћења буде приложена банкарска 
гаранција као средство обезбеђења. 
 
Одговор: 
Наручилац врши измену Конкурсне документације на страни 37/41 КД у одељку VII под тачком 13. 
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, тако што иза тачке 13. 
додаје тачку 13а, која гласи: 
„Понуђач може као Средства финансијског обезбеђења доставити и Банкарске гаранције: 
За озбиљност понуде: Банкарска гаранција мора бити неопозива, на први позив наплатива, без 
приговора, на износ од 2% од понуђене цене, са роком важења 30 дана дуже од истека рока 
важења понуде (рок важења понуде одређује понуђач и не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда. Рок се рачуна од дана отварања понуда). Банкарска гаранција за озбиљност 
понуде се доставља уз понуду; 
За добро извршење посла (Оквирни споразум): Банкарска гаранција мора бити неопозива, на 
први позив наплатива, без приговора, на износ од 10% од вредности оквирног споразума, са роком 
важења 30 дана дуже од истека рока важења оквирног споразма. Банкарска гаранција се доставља 
најкасније у року од 10 дана од дана закључења оквирног споразума. Понуђач уз понуду доставља 
Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђачу буде додељен оквирни споразум издати 
Банкарску гаранцију, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 30 дана 
дуже од истека рока важења оквирног споразума. 
За добро извршење посла (Уговор): Банкарска гаранција мора бити неопозива, на први позив 
наплатива, без приговора, на износ од 10% од уговорене вредности, са роком важења 30 дана 
дуже од истека рока важења уговора. Банкарска гаранција се доставља у року од 10 дана од дана 
закључења уговора. Понуђач уз понуду доставља писмо о намерама банке да ће у случају да 
понуђач закључи уговор о јавној набавци ана основу оквирног споразума издати Банкрску 
гаранцију, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 30 дана дуже од 
истека рока важења уговора, и то за сваки појединачни уговор који понуђач буде закључио са 
Наручиоцам на основу оквирног споразума, у току важења оквирног споразума. 
Банкарске гаранције се реализују на исти начин и под истим условима као и финансијске 
гарананције менице. 

 
У вези са наведеном изменом Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и објавити 
пречишћени текст, у ком тексту ће видно обележити измене. 
 
У осталом делу Конкурнса документација у поступку јавне набавке број 1.2/2016-1747 остаје 
непромењена. 
 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 


