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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 29/2019 Гориво 

 

ПИТАЊЕ 1: Молимо да измените конкурсну документацију: 

У члану 11 оквирног споразума и члану 9 модела уговора, као и у конкурсној документацији страна 12.... 

стоји: Менице треба да буду издате од банке чији је рачун, на који ће се вршити плаћање, Добављач 

навео у Обрасцу понуде и у моделу уговора.  

Предлажемо брисање овог става , наведени захтев има природу ограничавајућег услова. 

ОДГОВОР 1: Наручилац прихвата сугестије и извршиће Измену конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ 2: У члану 9. Оквирног споразума и члану 7. Модела уговори, као и у понуди, конкурсној 

документацији ст 11 …..  ,стоји – На основу сваке извршене уплате Добављач је у обавези да изда рачун о 

авансној уплати.  

Понуђач предлаже да овај став гласи – На основу извршених уплата, Купцу се на крају месеца издаје 

авансни рачун.  

Продавац на крају месеца доставља Купцу коначан рачун за испоручене нафтне деривате, по типовима 

возила, заједно са спецификацијама о трансакцијама путем картице. 

ОДГОВОР 2: Наручилац ће у Измени конкурсне документације предвидети да на основу извршених 

уплата Добављач Наручиоцу на крају месеца издаје рачун за авансну уплату.   

 

ПИТАЊЕ 3: Уочена је техничка грешка. На страни 11,12… конкурсне документације стоји:  
-Датум овере депо картона треба да буде након датума отварања понуде - код менице за озбиљност 

понуде,  
Мислимо да се ради о техничкој грешки јер датум овере не може бити после отварања понуда, већ депо 

картон код менице за озбиљност понуде треба да буде са датумом пре отварања понуде.  

Предлажемо – Датум овере депо картона треба да буде после објављивања јавне набавке на порталу 
јавних набавки – код менице за озбиљност понуде. 

ОДГОВОР 3: Наручилац ће исправити техничку грешку кроз Измену конкурсне документације. 

  

ПИТАЊЕ 4: Да ли је прихватљиво да уместо назива Евро премијум бмб са адитивом стоји Евро бмб са 

адитивом ? 
ОДГОВОР 4: Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПИТАЊЕ 5: На страни 34 конкурсне документације стоји Образац XIV Изјава понуђача о прихватању 

модела меничног писма – овлашћења.  
Да ли понуђачи уз менице могу да приложе менично овлашћење са садржајем из Обрасца XIV Изјава 

понуђача о прихватању модела меничног писма – овлашћења?  
Да ли у том случају образац XIV Изјава понуђача о прихватању модела меничног писма – овлашћења не 

треба потписати већ ће дати образац послужити као модел за израду меничних овлашћења на 

меморандуму понуђача? 
ОДГОВОР 5: Образац XIV Изјава понуђача о прихватању модела меничног писма – овлашћења, страна 34 

конкурсне документације, служи као модел за Менично овлашћење које је потребно приложити уз Меницу 

као гаранцију за озбиљност понуде, приликом подношења Понуде. 

Понуђачи уз Меницу као гаранцију за озбиљност понуде могу да приложе менично овлашћење са 

садржајем из Обрасца XIV Изјава понуђача о прихватању модела меничног писма – овлашћења. Понуђачи 

нису у обавези да уз понуду приложе поменути Образац односно нису у обавези да га потписују или 

парафирају. Поменути Образац служи као модел за израду меничног писма. 

 

 

 Комисија за јавне набавке 


