Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 2206-09-451/2017
Датум: 19.06.2017.
Предмет: Појашњење конкурсне документације
Наручилац, Предшколаска установа „Наша радост“ из Суботице, ул Антона Ашкерца бр. 3 у складу
са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. Д1.1.14/2017 „Горива и мазива“ по Захтеву заинтересованих понуђача за учешће у предметној јавној
набавци:
Захтев понуђача:
У члану 4. Модела уговора навели сте: „Након промене цене добара Испоручилац може тражити
поново корекцију цене након истека рока од 30 (тридесет) дана од дана закључења анекса оквирног
споразума/уговора . Све измене решаваће се закључењем анекса оквирног споразума/уговора."
С обзиром на веома честе промене цене горива, и до 2 пута недељно, молимо Вас да разморите
могућност брисања наведених одредби.
Одговор:
Комисија у погледу овог питања већ извршила одређене корекције наведеног члана.
Захтев понуђача:
Конкусном документацијом сте предвидели да Плаћање ће се вршти у року не краћем од 45
(четрдесетпет) дана. Молим Вас да размотрите могућност плаћања рачуна у року од 15 дана и у
складу са тим коригујете конкурсну документацију
Одговор:
У складу са чл. 4. ст. 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015) плаћање ће се вршити у року од 45 дана од
дана пријема исправног рачуна на адреси Наручиоца уколико уговор буде закључен између јавног
сектора и привредног субјекта, у ком је јавни сектор дужник. С обзиром да као Наручилац имамо
занемарљиво мале сопствене приходе, као и чињеница да се предметна набавка финансира из буџета
локалне самоуправе нисмо у могућности скратити рок плаћања јер средства нећемо добити пре
истека валуте од 45 дана.
Захтев понуђача:
Предлажемо брисање Члана 11. Модела уговора пошто рок испоруке није прецизиран, тј. Понуђач се
обавезује да Наручиоцу испоручује предмете овог уговора на својим пумпним станицама,
сукцесивно у току трајања уговора.
Одговор:
Став Комисије је да се наведени члан неће брисати из разлога што испорука предмета набавке мора
бити стална и гарантована. Било каква кашњења или онемогућавање преузимања горива би довело до
озбиљних попремећаја у процесу рада Наручиоца, те из тог разлога сматрамо оправданим постојање
наведеног члана.
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У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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