ПИТАЊЕ 1:
Молим Вас да размотрите могућност измене конкурсне документације и то у делу:
Члан 5. Уговора
“Плаћање по овом уговору НАРУЧИЛАЦ ће извршити у року од 45 дана од дана испоруке
горива и материјала за саобраћај и испостављања рачуна од стране ДОБАВЉАЧА.”
Предлаже се измена да Понуђачу дозволите да сам понуди број дана одложеног плаћања за
наведене количине , у складу са пословном политиком компаније.
ОДГОВОР 1:
Наручилац сматра да члан 5. модела уговора из конкурсне документације није у супротности са
чланом 4. став 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама, а која гласи:
„Уговором између јавног сектора и привредних субјеката не може се предвидети рок за
измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана, у случају када је у том уговорном односу јавни
сектор дужник.“
Ипак, имајући у виду напред наведено наручилац мења члан 5. модела уговора из конкурсне
документације, тако да гласи:
“Плаћање по овом уговору НАРУЧИЛАЦ ће извршити у року који не може бити дужи од 45
дана од дана испоруке горива и материјала за саобраћај и испостављања рачуна од стране
ДОБАВЉАЧА.”
ПИТАЊЕ 2:
Члан 4. Уговора
“Уговорене јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног рока.
Уговорена цена може се променити само услед дејства више силе која је од значаја за
извршење уговореног посла или мера државних органа које имају утицаја за промену
уговорене цене.”
Предлаже се измена у “Цене нафтних деривата, остале робе и услуга у Србији које Продавац
пружа на бензинским станицама утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањем цена на
тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Цене услуге/а из члана 1. став 3. коју Продавац
пружа Купцу преко подизвођача утврђена је Прилогом 1. Уговора - Спецификација возила за
издавање кредитне ГАЗПРОМ картице за гориво
Цене нафтних деривата, остале робе и услуга у Зависним друштвима утврђују се одлукама
Зависног друштва у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у земљи седишта
Зависног друштва.
Испоручене нафтне деривате, осталу робу и услуге у Србији, Продавац ће фактурисати Купцу по
цени која важи на дан испоруке, а који подразумева дан преузимања нафтних деривата, друге
робе и услуга од стране Купца на бензинским станицама Продавца у Србији.”

ОДГОВОР 2:
Наручилац не прихвата предлог да се измени члан 4. модела уговора из конкурсне
документације.
Имајући у виду одговоре на постављена питања наручилац сматра да нема разлога за
измену конкурсне документације, као ни за продужење рока за достављање понуда.
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