
         

 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације, ЈН бр. А1/20” 

Поштовани , 

Oбрaћaмo Вaм сe сa мoлбoм зa пojaшњeњeм кoнкурснe дoкумeнтaциje. 

Предмет: Појашњење конкурсне документације 

Поштовани, 

Дa ли je испрaвнo тумaчeњe дa je цeнa нeпрoмeњивa у тoку трajaњa пoнудe a дa сe 

нaкoн тoгa 

oдрeђуje у склaду сa oдлукaмa прoдaвцa? 

Пo истeку рoкa вaжaњe пoнудe рoбa сe фaктуришe пo цeни кoja вaжи нa дaн испoрукe, 

oднoснo пo мaлoпрoдajнoj цeни. 

Молим Вас за што хитнији одговор обзиром на рок предаје документације. 

 

У Београду, 13.02.2020. године.  

Молим Вас да потврдите пријем e-maila. 

  

С поштовањем, 

                                                                        ЛУКОИЛ 

                                                                          Драгана Радуловић 
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Одговор на питање: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. А1/20” 

 

Поштована у вези Вашег захтева од 13.02.2020. године обавештавамоВас следеће: 

Рок важења понуде у Конкурсној документацији за набавку горива бр. 273 од 

06.02.2020. године, дефинисан је у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама. 

Наведено је да рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда. Такође је наведено да у случају истека рока важења понуде, наручилац је 

дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде, као и 

да понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда се одбија. 

 

У оквиру дефинисаног рока важења понуде наручилац је дужан да оконча поступак 

јавне набавке и понуди најповољнијем понуђачу закључење Уговора. 

 

Цена није предмет регулисања у тачки 9.3. Конкурсне документације.  

 

Цена је  дефинисана Конкурсној документацији у Упутству понуђачима како да сачине 

понуде у тачки 10., где је утврђено да се промена цена може вршити након закључења 

Уговора само из објективних разлога, а услед промена цена и услова на тржишту. Цене 

нафтних деривата утврђују се одлуком Понуђача у складу са законом и подзаконским 

актима. Одлуке Понуђача о променама цена нафтних деривата се доносе у оним 

интервалима у којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањима цена на 

тржишту нафтних деривата.  

У случају промене цене горива услед околности наведених у претходном ставу  

важи цена из званичног ценовника Понуђача на дан испоруке.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона.  

 

 Дакле, из Конкурсне документације је недвосмислено дефинисано да су цeнe нaвeдeнe 

у пoнуди прoмeњљивe (и у пeриoду вaжeњa пoнудe), али под условом да су усклађене 

са законом и подзаконским актима и у складу са кретањем цена на тржишту нафтних 

деривата. 

 

Даље, заштита од неуобичајено ниске цене предвиђена је у тачки 10. Конкурсне 

документације где је дефинисано да ако у понуди буде исказана неуобичајено ниска 

цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.  

 

У Члану 2. модела Уговора је такође предвиђено да су уговорене цене променљиве али 

да цене не могу бити бити више од упоредивих тржишних цене.  

 

С поштовањем        

 

 

        Комисија за јавну набавку 


