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„ГОРИВО“ 

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 07.04.2020. године примљенаo je питањe потенцијалног понуђача следеће садржине:

1. Дa ли je испрaвнo тумaчeњe кoнкурснe дoкумeнтaциje дa су цeнe нaвeдeнe у пoнуди 
нeпрoмeњивe у пeриoду вaжeњa пoнудe (30 дана) тj. дa сe снaбдeвaњe Нaручиoцa мoрa 
вршити пo цeнaмa нaвeдeним у пoнуди дo истeкa њeнoг вaжeњa дoк сe нaкoн истeкa вaжeњa 
пoнудe снaбдeвaњe врши пo цeнaмa које важе на бензинској станици Понуђача на дан 
испоруке?

Поступајући по члану 63 ЗЈН и конкурсном документацијом Комисија даје следећи одговор:

Након спроведеног поступка јавне набавке наручилац ће склопити уговор са изабраним понуђачем.

Члан 4 став 2( Mодел уговора )

Цена уговорена у ставу 1. овог члана је промењива. Цене нафтних деривата утврђују се одлуком 
Продавца у складу са законом и подзаконским актима и кретањима цена на тржишту нафтних 
деривата. Испоручено  гориво-Евро дизел Продавац ће фактурисати по цени која важи на дан 
испоруке. 

У Нишу 8.4.2020.                      Председник Комисије
____________________

      Љубиша Лилић
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