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Нови Сад, 12.12.2019. год.
Број: 1-17/19-П-1
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике Србије“,
124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац Јавно комунално предузеће Новосадска топлана Нови Сад
доставља одговорe на питањa у отвореном поступку за јавну набавку добара- Набавка горива за
моторна возила, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки,
интернет страници Наручиоца и Порталу јавних гласила РС и база прописа дана 20.11.2019.
године:
ПИТАЊE бр. 1:
У вашој конкурсној докумнтацији смо наишли на неке спорне услове за учествовање.
1.На страни 9 конкурсне документације наводите:
Понуђене цене у понуди треба да буду важеће на дан који претходи дану подношења понуде.
Као доказ наведеног потребно је доставити у понуди важећи ценовник на дан који претходи
дану подношења понуде, потписан од стране овлашћеног лица и оверен од стране понуђача.
Достављени ценовник мора садржати цене које важе на најближем објекту понуђача од
седишта Наручиоца.
Уколико се цене у понуди разликују од цене из важећег ценовника достављеног у понуди
понуђача на дан који претходи дану подношења понуде, уз понуду је потребно доставити
образложење исказане цене односно обраложење разлике које постоји у ценама..
Да ли је могућа измена става који се односи на цене, тако да гласи :
Понуђене цене у понуди треба да буду важеће на дан објаве јавне набавке на порталу јавних
набаваки. Као доказ наведеног потребно је доставити у понуди важећи ценовник на дан објаве
јавне набавке на порталу јавних набаваки, потписан од стране овлашћеног лица и оверен од
стране понуђача. Достављени ценовник мора садржати цене које важе на најближем објекту
понуђача од седишта Наручиоца.
Уколико се цене у понуди разликују од цене из важећег ценовника достављеног у понуди
понуђача на дан објаве јавне набавке на порталу јавних набаваки, уз понуду је потребно
доставити образложење исказане цене односно обраложење разлике које постоји у ценама..
Образложење:
Није могуће доставити понуду на време ако се мора испоштовати Ваш став да цене буду важеће
на дан који претходи дану подношења понуде, морате узети у обзир и понуде понуђача ван
седишта наручиоца, односно понуде које се достављају поштом.Израда и подношење понуде.
ОДГОВОР бр.1:
Наручилац ће извршити измену предметне конкурсне документације и продужити рок за
подношење понуда.

ПИТАЊE бр. 2:
2. Да ли је могуће фактурисање сваких петанаест дана са роком плаћања 45 дана од дана
фактурисања?
Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у вашој конкурсној
документацији као и померање рока предаје понуде у случају да прихватите наше примедбе.
ОДГОВОР бр.2:
Наручилац је одредио у тачци 17. следеће:
„Плаћање ће бити извршено у року до максимум 45 дана од дана пријема исправног рачуна за
испоруке извршене у претходном месецу.
Рачун ће се достављати Наручиоцу најкасније до 10-тог у месецу за претходни месец. Уз
рачун понуђач доставља и Извештај о испорученим добрима за претходни месец.“
У вези са одредбом тачке 17. напомињемо да због обавеза Наручиоца у вези подношења,
обрачуна и плаћања ПДВ-а, а где је као крајњи рок одређен 15ти у месецу није могуће померање
достављања рачуна.
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