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ПРЕДМЕТ: Одговор на питања заинтересованих лица у вези јавне набавке бр. 92-1702 ЈНВВ-Д-07/2017 

                        

                Наручиоцу је од стране заинтересованог лица електронском поштом дана 13.10.2017.год. 

достављен документ са следећим садржајем: 

 

„ 1. Молим Вас за измену конкурсне документације: 

Страна 4,образац понуде страна 6,образац структуре цена, модел уговора,,-С обзиром да ће се наведени 

нафтни деривати из конкурсне документације преузимати сукцесивно на бензинским станицама ппутем 

компанијских картица и испоруком сопственим возилом добављача у магацин наручиоца и да цена, услови 

и начин фактурисања нису исти за малопродају и велепродају, молимо Вас да извршите раздвајање 

количина на количине нафтних деривата које ће се испоручивати на бензинским станицама и посебно на 

количине које ће добављач испоручивати сопственим возилом у магацин наручиоца. (потребно је раздвајање 

укупних количина за велепродају и продају на бензинским станицама). 

 

2. Да ли се за просечну цену коју понуђач уписује у понуду, ,узима цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом из 

ценовника понуђача који понуђач прилаже са бензинских станица у Панчеву и АП Војводини у периоду од 

21.09-25.09.2017.год.? “  

  

У складу са чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, наручилац објављује на Порталу јавних набавки 

и својој интернет страници www.jkpzelenilo.co.rs   

 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ 
 

1. Наручилац је конкурсном документацијом предвидео оквирне количине предметних добара , од којих ће 

се ПО ПОТРЕБИ, сукцесивно,  део количина који се односи на евро дизел  преузимати у магацину 

наручиоца – надземном резервоару, на адреси Баваништански пут 370, Панчево, обзиром да се ту налази 

целокупна механизација, теретна возила и машине за обављање делатности ИЛИ на бензинским станицама 

путем корпоративних картица. Остале планиране количине и врсте горива набављаће се искључиво путем 

корпоративних картица.У овом случају као Наручиоци не разликујемо малопродајну и велепродајну цену, 

већ у понуђену цену треба урачунати како је захтевано конкурсном документацијом све трошкове које 

понуђач има у реализацији предметне набавке.          

 

2. Да, потребно је унети, сагласно упутству датом у конкорсној документацији, цене без ПДВ-а из званичног 

ценовника понуђача (цене из ценовника без попуста),са бензинских станица, за тражени период, уз обавезу 

понуђача да ценовник достави уз понуду.     

 

 

Контакт за додатне информације : Служба за јавне набавке тел.013/347-147 локал 108 или   

е-mail: javne.nabavke@jkpzelenilo.co.rs 

 

 

 

           Комисија за јавну набавку 
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