П И Т А Њ Е:

О Д Г О В О Р:
1. Поједини наручиоци из списка наручиоца поседују тракторе и радне
машине које користе Гасно уље 0,1.
2. Потврда (Образац бр. 1) обухватa све партије за које се подноси
понуда (Партија 1- Evro BMB 98, Партија 2 - Evro premium BMB 95, Партија 3 - Evro
Dizel и Партија 4 - Dizel гориво гасно уље 01).
3. Вредност испоручених добара за Партију 1, Партију 2, Партију 3 и
Партију 4 – миниминум 50.000.000,00 динара, укупно за све партије.
4. Наручилац је у складу са Законом о јавним набавкама, прописао
конкурсном документацијом достављање Изјаве која мора бити попуњена, потписана и
оверена под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач гарантује да
је ималац права интелектуалне својине. Само понуђач који је ималац права
интелектуалне својине попуњава, потписује и оверева наведену изјаву.

5. Наручилац у свему остаје код услова и захтева који се односе на
достављање средстава финансијског обезбеђења како је то прописано конкурсном
документацијом.
6. Понуђачу ће бити остављена могућност да благовремено прибави
средство финансијског обезбеђења и преда Наручиоцу у тренутку закључења
појединачног уговора.
7. У складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012), Наручилац у конкурсној документацији може захтевати
заштиту поверљивих података које понуђачима ставља на располагање укључујући и
њихове подизвођаче, стога је нопходно да сваки понуђач, попуни, потпише и овери
Изјаву о чувању поверљивих података која је саставни део конкурсне документације и
која ће бити саставни део појединачних уговора.
8. Обавеза понуђача јасно је дефинисана у складу са чланом 4.
Споразума, односно чланом 2. Уговора.
9. Наручилац ће преузимати гориво до висине уплаћених средстава.
10.
Наручилац у свему остаје код назива предмета јавне набавке и то
набавка горива и мазива, јер је назив предмета јавне набавке у складу са називом који
је прописан Законом о јавним набавкама, у складу са Општим речником набавке.

