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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Смедерево
Народног фронта бр. 4
Број: В2017-3/8
26.06.2017.

Одговор на захтев заинтересованог лица
за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

Од заинтересованог лица је дана 22.06.2017. године у 18.47h путем електронске поште (e-mail-a)
примљен захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну
набавку горива, број В2017-3. Како је захтев заинтересованог лица послат после радног времена Наручиоца,
исти је заведен код наручиоца првог радног дана под бројем В2017-3/7 од 23.06.2017. године у 07.00h и има
следећу садржину:

„ Поштовани,
1. Да ли је за наручиоца прихватљива измена конкурсне документације на страни 3, у обрасцу понуде  и у
члану 10 модела уговора, којом би се прецизно дефинисао рок важења уговора?
Код Вас пише – Рок извршења набавке је годину дана рачунајући од 01.08.2017. односно до испуњења
финансијске вредности уговора у зависности који услов се први стекне

Предлажемо да овај став гласи-
-Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране.

Уговор се закључује на период од једне године рачунајући од 01.08.2017 године а најдуже до утрошка укупно
уговорене вредности.
Треба брисати реч а најдуже .
2. Да ли је могућа измена конкурсне документације, страна 5, 13 и другим местима где је то наведено - Цена у
понуди важеће на дан отварања понуде што се доказује подношењем важећег ценовника на дан отварања
понуда. Уколико од дана давања понуде до дана отварања понуде дође до промене цене, понуђачи су дужни
да на дан отварања понуде поднесу нов образац понуде у којем имају да у односу на  већ дату понуду измене
јединичну цену производа као и да поднесу нови важећи ценовник.
Молимо Вас да обратите пажњу да сви потенцијални Понуђачи нису из Смедерева и да неће бити физички  у
могућности да уколико дође до промене цена у односу на понуђену цену да доставе нови важећи ценовник.
Понуде се шаљу поштом а за то је потребно неколико дана. Из тог разлога предлажемо измену конкурсне
документације тако што ће те  одредити дан (например на дан објаве на порталу јавне набавке) или неки други
који Ви одредите на који ће Понуђачи узети цену и доставити важећи ценовник.
3. Да ли је могућа   изнена  конкурсне документације ,која се односи на рок плаћања ?
Код Вас на страни 11,24 конкурсне документације,понуди  и  моделу уговора,члан 5, стоји да је  плаћање
одложено у року од 45 дана  од  дана фактурисања , без обзира на број месечних фактура
Понуђач нуди и предлаже ;

Купац се обавезује да вредност преузете робе  плати Продавцу у року од ___30____ дана од дана
пријема фактуре . Фактурисања  се врши ---------------.

Молим Вас да у складу са напред насведеним  извршите измене на свим местима где је наведен рок
плаћања  и у моделу уговора  .

4.Молим Вас да нам појасните  да ли понуђачи који  нуде рабат  у складу са рабатном скалом  а који  је дат у
понуди у складу са потрошњом на месечном нивоу , треба  у обрасцу структуре цене  да  умање цену  по литу
из  важећег ценовника за тај понуђени рабат .?
Тј.  да ли у цену урачунати рабат  који је дат за потрошњу од 11000 евро дизела,600 лит бензина и 400 лит
тнг?
На страни 13 конкурсне документације у обрасцу структуре цене  пише -
-цена по литру  без ПДВ-а са урачунатим рабатом, тј.
Да ли се у поменутом обрасцу структуре цене даје цена са бензинске станице умањена за рабат  без обзира
да ли се ради о фиксном рабату или рабату  који се даје по рабатној скали  ?
5. Уколико  Понуђач   понуди   рабат  у складу са рабатном скалом за месечну потрошњу  од 11.000 лит, тј.
заокруже ту понуђену опцију , да ли то значи да се тај понуђени рабат  неће мењати  само за преузете
количине  од 11.000 лит  а да  ће се у реализацији уговора  попуст на цене обрачунавати  на следечи начин
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- После закључивања уговора испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која
важи на дан испоруке, и  умањиваће се    на основу преузетих количина деривата на месечном нивоу, за
календарски месец, по важећим скалама попуста на  преузете количине  нафтних деривата Продавца из
прилога понуде.
6. Уколико прихватате   да је рабат дат  у понуди  на основу рабатне скале САМО  за месечну потрошњу од
11000 евро дизела,600 лит  бмб 95, 400 лит тнг    а  да ће се у реализацији уговора обрачунавати у складу са
потрошњом на месечном нивоу  по рабатној скали  , молимо вас да извршите допуну  члана 5  у делу који се
односи на  промене цена , тако да гласи;
Предлажемо да Ваш став - У случају промене јединичних цена  из претходног става , примењују се цене по
Ценовнику Продавца  која важи на дан испоруке са рабато утврђеним овим уговором  без закључивања анекса
уговора.
ДОПУНИТЕ :
-У случају промене јединичних цена  ии претходног става , примењују се цене по Ценовнику Продавца  која
важи на дан испоруке са рабато утврђеним овим уговором  без закључивања анекса уговора и то
а. фиксни рабат за месечну потрошњу и неће се мењати током периода важења уговора
б.  Попуст на цене  по рабатној скали  тј.попуст   који се добија  на основу преузетих количина деривата на
месечном нивоу, за календарски месец, по важећим скалама попуста на  преузете количине  нафтних
деривата Продавца из прилога понуде.
молимо Вас за измену.
7. Ради прецизирања рока трајања уговора молимо Вас да извршите измену  члана 8 уговора

Предлажемо да гласи-
-ОвајУговор  се сматра закљученим  када га потпишу  овлашћена лица уговорених страна и овере
печатом

Уговор се закључује на период од једне године  рачунајући од 01.08.2017 године а најдуже до утрошка укупно
уговорене вредности.
Треба брисати реч а најдуже .

С поштовањем!
Понуђач

.

Одговори на питања:

1. и 7. Наручилац је јасно и прецизно дефинисао рок важења уговора у складу са ЗЈН. План јавних набавки се
код Наручиоца доноси на период од једне године, па се самим тим и уговор о јавној набавци закључује
најдуже на период од годину дана. Како Наручилац спроводи поступак јавне набавке по унапред планираној
вредности која представља вредност обезбеђених средстава за предметну набавку наручилац је
конкурсном документацијом и моделом уговора у истој, предвидео и могућност ранијег престанка рока
важења уговора који је условљен утрошком планираних средстава, а који могу наступити услед повећања
обима посла код Наручиоца или повећањен цене горива на тржишту. Узимајући у обзир наведено, за
Наручиоца није прихватљиво да измени конкурсну документацију у овом делу.

2. Чл. 90. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) предвиђено је да „рок
важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 30
дана од дана отварања понуда“. Имајући у виду начин формирања цене горива на тржишту, Наручилац се
одлучио за најкраћи рок важења понуде предвиђен законом. Како понуда понуђача према ЗЈН мора да важи
најмање 30 дана од дана отварања понуда из истог произилази да понуђена цена мора бити важећа на дан
отварања понуда. Наручилац је такође због специфичности формирања цене нафтних деривата, предвидео
могућност да, уколико од дана давања понуде до дана отварања понуда дође до промене цене, понуђач на
дан отварања понуда поднесе нов образац понуде у којем има право да у односу на већ дату понуду измени
једино цену производа и као доказ поднесе важећи ценовник или извод из важећег ценовника. Овакав
захтев је дат јер само на тај начин понуде могу бити упоредиве, а за промену цене сваки понуђач зна барем
дан раније те понуду може доставити брзом поштом или је лично донети. Обзиром на наведено, Наручилац
није у могућности и не види разлоге да измени конкурсну документацију у овом делу.

3. Наручилац је у РИНО систему који предвиђа плаћање у року од 45 дана од дана пријема фактуре. Како
понуђачи који имају велики број купаца, а каква је већина понуђача горива, имају проблем приликом
праћења дана пријема фактуре и рачунања рока доспелости исте, Наручилац је конкурсном документацијом




