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Број: 13124-6/2016
Београд, 03.11.2016. године
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама,
ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС - НВВ 33/2016,

Примљено је питање потенцијалног понуђача 01.11.2016. , достављено имејлом, следећег
садржаја:
У складу са достављеном тендерском документацијом за јавну набавку у отвореном
поступку – Течни нафтни гас НВВ – 33/2016 упућујемо вам следеће питање са циљем
измене достављене конкурсне документације а сагласно тачки 2.14. Додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде.
У делу конкурсне документације: Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова у делу Валута и начини
на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди , наведено је:
„ Цена је фиксна и не може се мењати. „
Такође у Моделу Уговора у Члану 2. наведен је:
Уговорена цена може се мењати у случају промене цене добара на тржишту од минимум 5%
и усклађује се са котацијском ценом (према Platts FOB Med Italy паритету), променом
званичног средњег курса динара у односу на амерички долар (USD) и променама висине
фискалних обавеза на ову врсту добара (акцизе, таксе и сл.), рачунајући од дана који је
наведен у обрасцу сруктуре цене, који је састави део овог уговора, односно од последње
промене цена, искључиво уз писану сагласност друге уговорене стране на писани
образложени захтев за промену цена

Молимо Вас за тумачење наведеног дела Конкурсне документације пошто се цена
Течног нафтног гаса се формира у складу са кретањем цена течног нафтног гаса у складу са
кретањима цена на тржишту ТНГ у Републици Србији. и увећава се за припадајуће зависне
трошкове, акцизу,накнаду за обавезне резерве и порез на додату вредност.
То другим речима значи да се цене могу променити и неколико пута у току једне
недеље, а у циљу усклађивања са кретањем цена на тржишту. Овде истичемо да је у члану
115 ЗЈН наведено да „након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи
промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају
бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору односно предвиђени
посебним прописима.“ Ово је управо објективна околност која се мора предвидети у
конкурсној документацији, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
На основу свега предлажемо да се цене формирају на следећи начин:

Цена ТНГ утврђује се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на тржишту
ТНГ у Републици Србији.
Одлуке Продавца о промени цена се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује
њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту у Републици Србији.
Продавац се обавезује да Купца обавештава о промени цена јавним објављивањем цена ТНГ
на својој званичној wеб адреси www.nis.rs, које су утврђене и приказане са обрачунатом
акцизом, накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте у складу са
Уредбом о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање
обавезних резерви нафте и деривата нафте ("Сл. гласник РС", бр. 108/2014 ), трошковима
маркирања деривата нафте који се стављају у промет на тржиште Републике Србије у складу
Уредбом о обележавању (маркирању) деривата нафте (Сл. гласник РС бр. 046/2013 и
обрачунатим ПДВ-ом.
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје

ОДГОВОР
1. У конкурсној документацији на страни 7, у делу 2.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ
МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ, наведено је:
„ Цена је фиксна и не може се мењати. „
У питању је техничка грешка која је исправљена.
2. Формирање цене добара дефинисана је у Напомени техничке спецификације и Моделу
уговора који је саставни део Конкурсне документације.
Конкурсна документација биће измењена у складу са овим одговорима и објављена на
Порталу јавних набавки заједно са Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку

