БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.
Број: 01-30/105
Датум: 15.03.2016, године
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРАГОРИВО ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ ЈНМВ 06/2016

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ

ИНФОРМАЦИЈАМА
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈНМВ-06/2016
ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ОД 14.03.2016. ГОДИН, ЗАВЕДЕНОГ КОД
НАРУЧИОЦА ПОД БРОЈЕМ 01-30/104 ОД 15.03.2016. ГОДИНЕ

Питање 1.
1.Молим Вас ,да ли је могућа измена конкурсне документације ст. 13,понуде, модела
уговора који се односи на рок плаћања тј. да ли је могће да прихватите авансну уплату
на основу предрачуна?
С обзиром на количине из конкурсне документације,понуђач предлаже исправку
конкурсне документације везано за валуту плаћања.Понуђач предлаже : авансну
уплату на основу предрачуна.

Одговор:
Наручилац у овом делу неће мењати Конукурсну документацију везану за валуту
плаћања, Наручилац остаје при ставу да Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Питање 2.
С обзиром да се ради о продаји на бензинским стабицама није могуће фактурисати
после сваке испоруке па Вас молимо за исправку конкурсне документације у образуцу
понуде текста кои гласи:
-Плаћање је у року од -------------------- дана после сваке сукцесивне испоруке.
Tреба брисати после сваке сукцесивне испоруке .
Одговор:
Наручилал ће у овом делу изменити Конкурсну документацију и из ње избрисати речи
„после сваке сукцесивне испоруке“
Питање 3.
Молим Вас за измену конкурсне документације а која се односи на важеће правилнике
.Код Вас пише:
У складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла (“Сл. Гласник Р.С. 123/12 и 63/13 и 75/2013).

А треба да стоји:
Важећи правилник за евро дизел .
Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен Правилником о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла (» Сл. гласник РС бр. 111/2015 од 29.12.2015
и стандарда СРПС ЕН 590-за евро дизел

Одговор:
Наручилал ће у овом делу изменити Конкурсну документацију и продужити рок за
подношење понуда. Крајњи рок за подношење понуда је 22.03.2016. године, до 09,00
часова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милош Ђуровић

