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ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' 

Комисија за јавне набавке мале вредности 

Број: ЈНМВ 02/2014 

Датум одговора: 06.06.2014. године 

Предмет: Одговор на питање бр. 2 

Поштовани, 

  у конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности набавке добара – набавка 

нафтних деривата, уља, мазива и осталих течности, на страни 32, у члану 4. извршићемо 

брисање поменутог члана да бисмо спречили обустављање испоруке добара у току измене 

цена. 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку 

ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' 

Питање број 2. 

Број: ЈНМВ 02/2014 

Датум пријема: 05.06.2014. године 

Поштовани, 

  

Примили смо вашу конкурсну документацију за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале 

вредности. Наше питање се односи на модел уговора тачније Члан 4 Став 2.  У овом члану захтевате да 

се за сваку промену цена изјашњавате да ли сте са истом сагласни или не  у року од 3 дана од датума 

промене цене односно од нашег писменог обавештења вама да је настала промена и да се за сваку 

промену цена ради анекс уговора. 

 Напомињемо Вам  да нама није проблем да потпишемо овакав модел уговора, али,  цене се усклађују и 

мењају  једном недељно. Ако се и ми и ви  обавежемо овим Чланом 4 Ставом 2,   то би  практично 

значило да ми вама обустављамо испоруку сваког понедељка и чекамо 3 дана да ви одговорите да ли се 

слажете са променом цена. Што би практично значило да нећете моћи да користите картице до 

момента док нам не доставите вашу сагласност о новој цени И то би још значило да једном недељно 

правимо анекс уговора о промени цена што би сложићете се био велики посао И за нас И за вас. 

  

Овим путем вас молим за мишљење да ли можемо избацити из Члана 4 тај став 2 из модела уговора  И 

да ли прихватате обавештење о променама цена путем маила? 

 Хвала на разумевању И сарадњи. 

 


