ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ
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Број: 4350/13
Датум: 28.10.2013. године

Предмет: Додатна објашњења у поступку јавнe набавке број ЈНОП-12/13
На захтев потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију дајемо следеће
допунско објашњење:

Питање 1: Предмет јавне набавке – партија 1. лож уље
Према Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла, назив за лож
уље је гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ.
Молимо да се у конкурсној документацију где је наведен термин - лож уље, изврши корекција, јер
према наведеном Правилнику термин лож уље је назив за мазут. Наведене промене се односе и на
Модел Уговора.

Питање 2: Упутство понуђачима како да сачине понуду – тачка 12. став 3. Цена, рок и начин
плаћања
„Промена цена након истека важности понуда врши се усклађивањем на основу уредбе Владе и цена
нафтних деривата.“
НАПОМЕНА: Гасно уље екстра лако евро ел као и сви нафтни деривати су берзанска роба, тако да
се цене усклађују са кретањем цена на тржишту нафтних деривата (Влада не доноси уредбе) и цена
важи на дан испоруке, а под даном испоруке се подразумева дан када је гасно уље екстра лако евро
ел предато превознику.
Предлажемо измену тако да упутство о изменама цена гласи као и Моделу уговора чл.6:
Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на
тржишту нафтних деривата.
Одлуке Продавца о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима
се обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата.
Продавац се обавезује да Купца обавештава о промени цена нафтних деривата, јавним
објављивањем цена нафтних деривата на својој званичној wеб адреси www.nis.rs
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан
испоруке, а која је јавно објављена у складу са клаузулом 3.

Питање 3: Модел уговора – члан 7. Рок и начин плаћања: - плаћање се врши у року од 15 дана од
дана подношења фактуре.
Предлаже се измена: Плаћање се врши у року од ____ од дана испоруке гасног уља екстра лако Евро
ЕЛ.
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Питање 4: Модел уговора је за обе партије. Молимо да се модел уговора усклади по партијама,
посебно за партију 1. и партију 2.

Питање 5: Молимо Вас да у Уговор унесете следеће 2 тачке:
Приликом плаћања, Купац је у обавези да сваку факатуру, предрачун, каматни обрачун плаћа
појединачно и да у налогу за плаћање наведе позив на број документа (фактура/
предрачун/каматни обрачун) по коме врши плаћање, у супротном Купцу ће бити зарачуната
пенал и испоручено задужење у висини од 0,1 % од вредности уплате у сврху надокнаде
трошкова ангажовања мануелног рада запослених радника, продавца на раскњижавању
неозначених уплата.
Продавац ће за неблаговремено плаћање, обрачунати Купцу законску затезну камату, на
месечном нивоу и то од дана истека уплате до датума измирења дуга. Месечну обрачунату
камату Купац је дужан да плати у року од 8 дана од дана испостављања обрачуна. Под даном
испостављања каматног обрачуна подразумева се дан када је каматнио обрачун издат од
стране Продавца. У случају да Купац поред дуга за испоручене нафтне деривате (главница)
дугује и камату трошкове, првом наредном уплатом Купца (уколико није наведено нашта се
уплата односи) врши се затварање његовог дуга по доспелости укључујући трошкове и
камату.
Одговор:
Прихватамо све Ваше предлоге изузев питања 4, па смо у том смислу спровели следеће измене:
- У целокупној конкурсној документацији измењен је назив енергента, односно уместо лож
уље уписано је гасно уље екстра лако Евро ЕЛ. Сматрамо да није потребно да Вам посебно
достављамо све странице са овом изменом. Комплетно измењену конкурсну
документацију поставићемо на нашој интернет страници www.np.ac.rs .
- Допуњени чланови 6. и 7. у Моделу уговора
- Измењена тачка 12. став 3. Цена, рок и начин плаћања у Упутству понуђачима како да
сачине понуду.
Одговор на питање 4. :
Текст Модела уговора сасвим је погодан за све варијанте које се могу појавити након
доделе Уговора, у случају да се Уговор додели:
Једна партија једном понуђачу
Обе партије једном понуђачу
Напомена: У прилогу Вам достаљамо измењене странице 14, 22 и 23 Конкурсне документације.
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