РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ БЕЧЕЈ
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
НОВИ БЕЧЕЈ
Број ЈНВВ: IV 04-404-11/2014
Датум: 03.03.2014. год.

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈНВВ бр. IV 04-404-11/
2014, за набавку горива за потребе Општинске управе и Скупштине општине Нови Бечеј
Сходно одредбама члана 63. став 3. ЗЈН достављамо Вам додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде за ЈНВВ бр. IV 04-404-11/2014 – за набавку горива за потребе Општинске управе и
Скупштине општине Нови Бечеј за 2014-у годину, а у вези постављеног питања ( да ли се одредба из модела
уговора да уговорена цена мора бити фиксна, односи на укупно уговорену цену (вредност уговора) или на
јединичне цене), обавештавамо заинтересоване понуђаче о следећем:
1. да је понуђена јединична цена фиксна;
2. Конкурсном документацијом као и Моделом уговора за предметну набавку је предвиђено да ће
Наручилац дозволити промену цене за предмет јавне набавке из објективних и доказивих разлога, као и
измену уговора, уколико дође до повећања набавних цена, сходно одредбама члана 115. став 1. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012), с тим што је Добављач дужан да приликом промене цене
у писменој форми обавести Наручиоца о истом најкасније у року од 3 (три) дана од дана промене цене, и као
доказ достави ценовник рафинерије од које се исти снабдева.“

3. Конкурсном документацијом, па и Моделом уговора је предвиђено да стварна купљена
(испоручена) количина путем уговора о јавној набавци може бити већа или мања од предвиђене количине,
у зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не
смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора.
Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и интернет
страници Наручиоца.

Председник Комисије:
____________________________
Ивица Миланков

