Млекарска школа са домом
ученика "Др Обрен Пејић"
Николе Пашића 173 ,Пирот
Дел. број 0 5- 362/2
Датум 17.04.2014.год.
тел. 010/311-258,313-718

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама( "Сл.гласник РС" број 124/2012) и дописа
заинтересованог понуђача број 05-362/1 од 16.04.2014.год,Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић" из Пирота као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности добара
-гориво за моторна возила,број 10/2014, даје појашњење:
1. На страни 8 конкурсне документације и у Моделу уговора на страни 25, члан 5., наводите:
„Рок плаћања је најмање 15 дана од дана пријема фактуре,али понуђач може дати и дужи рок
плаћања ,при чему је максимални рок плаћања 45 календарских дана од дана пријема фактуре (у
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС” бр. 119/2012).“ У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у

комерцијалним трансакцијама, члан 3, став 2, нисмо у могућности да прихватимо да је рок
за плаћање фактуре ....од дана пријема фактуре зато што се у том случају не може прецизно
одредити рок плаћања,a а заинтересовани понуђач све фактуре фактурише на 15 дана са
роком плаћања од ____ дана од дана фактурисања.
Чланом 3.став 3. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама ("Сл.гласник РС" број 119/2012) прописано је да рок за измирење
новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник примио
фактуру,односно други захтев за плаћање од повериоца који је испунио своју обавезу.
Према томе ,одредбе предвиђене конкурсном документацијом су у складу са Законом .
2. На страни 9 конкурсне документације и у Моделу уговора на страни 24, члан 2, наводите:
„Утврђене јединичне цене могу се кориговати без анекса уговора сходно промени званичне цене
на пумпи добављача ,а највише +/- 10% за 12 месеци. У осталим случајевима, Наручилац може да
дозволи промену цене само из објективних разлога у складу са чл. 115 ЗЈН. Промена цена је могућа
на основу писаног захтева за променом цена једне од уговорних страна. Уговорна страна је дужна да у
року од највише 10 (десет) дана од момента пријема захтева за промену цена, одговори на поднети
захтев с тим што не може одобрити захтеване цене уколико су оне веће од тржишно упоредивих цена
добара захтеваног квалитета.У случају прихватања захтева, уговорне стране потписују Анекс
уговора.Новоутврђена цена се примењује на све испоруке од дана потписивања Анекса уговора.“ С

обзиром да је на снази слободно формирање цена нафтних деривата на тржишту нисмо у
могућности да вам гарантујемо промену цене по вашој конкурсној документацији јер
заинтересовани понуђач задржава право промене цена, у складу са кретањем на тржишту и
својом комерцијалном политиком, при чему се врши промене ценовника. Продаја робе на
нашим бензинским станицама се врши по малопродајним ценама из ценовника продавца
важећим на дан преузимања робе.
Ове одредбе конкурсне документације су у складу са чланом 115. Закона о
јавним набавкама.

3.Померање рока предаје понуде .
Уколико се Наручилац одлучи за продужење рока за подношење понуда,
наручилац ће објавити измену конкурсне документације.
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