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На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 1412015 и
68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности број 112016 за набавку горива за моторна возила
путем дебитне картице за потребе Агенције за енергетику Републике Србије, на захтев
заинтересованог лица даје,

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Дана 28.03.2016. године, електронском поштом, заинтересовано лице је упутило захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2016, који је заведен
у Агенцији под бројем 110/2016-Д-04/4. Заинтересовано лице је дало примедбу на наведени начин
плаћања у конкурсној документацији (аванс но плаћање) и уједно је дата констатација да се уплата
врши на основу предрачуна, а након извршен их уплата се издаје авансни рачун, односно коначни
рачун. Такође, у Моделу уговора стоји да купац плаћа цену у складу са важећим ценовником на дан
промета добара. Заинтересовано лице сматра да ја датум промета добара дан фактурисања, а
фактурисање се врши последњег дана у месецу тако да цену коју плаћа купац је цена која важи на
дан преузимања добара.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки
и интернет страници Наручиоца, измену конкурсне документације:

Конкурсна документација се мења на:
1. страни 12. у делу 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања и гласи:

плаћање се врши авансно на рачун понуђача према инструкцијама за плаћање, у складу
са потребама Наручиоца, с тим што се свако појединачно пуњење преузима и исплаћује
употребом дебитне картице.

2. обрасцу понуде на страни 20. Рок и начин плаћања и гласи: плаћање се врши авансно
на рачун понуђача према инструкцијама за плаћање.

3. страни 23. у Моделу уговора у члану 2. став 1. и гласи: Купац се обавезује да ће за
испоручена добра Продавцу плаћати по ценама које су утврђене у ценовнику Продавца
кога су донели његови надлежни органи, а који је важио на дан преузимања горива на
бензинским станицама продавца.

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности број 1/2016 за набавку горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе
Агенције за енергетику Републике Србије.

Рок за подношење понуде је продужен на 07.04.2016 године до 12:00 часова.
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