Република Србија
Општина Бајина Башта
Општинска управа
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. Д МВ 07/17
Број: 404-72-10/2017
Датум: 18.10.2017. године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) Комисија за јавну набавку мале
вредности бр. Д МВ 07/17 образована Решењем од стране наручиоца Општинске управе
општине Бајина Башта број 404-72-2/2017 од 06.10.2017. године даје следеће
Појашњење конкурсне документације у виду одговора на постављена питања на
Захтев заинтересованог лица за измену конкурсне документације број 404-72-5/2017 за
јавну набавку мале вредности бр. Д МВ 07/17 – Набавка дизел горива за потребе месних
заједница (гориво за рад трактора са грталицама за чишћење снега на путевима) и
потребе Општинске управе Општине Бајина Башта у зимском периоду, а који је
Комисија примила дана 16.10.2017. године електронским путем.
Питања и одговори:
Питање бр. 1. гласи:
„Да ли је за наручиоца прихватљиво преузимање горива путем картица? Уколико јесте,
молимо Вас за измену конкурсне документације.“
Питање бр. 2. гласи:
„У моделу уговора у члану 5, став 1 наведено да лица задужена за преузимање горива
потписују фискални рачун који се шаље уз рачун наручиоцу. Да ли је за наручиоца
прихватљиво да лица задужена за преузимање горива потписују фискални рачун и
преузимају га директно на бензинској станици понуђача? Уколико јесте, молимо Вас за
измену конкурсне документације у наведеном делу.“
Одговор на питање број 1. и питање број 2.: Наручилац је дана 13.10.2017. године
објавио одговор на постављено питање број 404-72-7/2017, Обавештење о измени
конкурсне документације број 404-72-8/2017, Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, као и пречишћен текст конкурсне документације на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници. Како су одговори на постављена питања број 1. и број
2. већ садржани у одговору од 13.10.2017. године, као и да је истог дана извршена Измена
конкурсне документације, Комисија за јавну набавку је мишљења да не треба давати
додатна појашњења за ова два питања, па Вас молимо да горе наведена документа
преузмете са Портала јавних набавки или наше интернет странице www.bajinabasta.rs.
Напомињемо да је наручилац припремио Конкурсну документацију у складу са својим
потребама и на такав начин да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву
понуду, па на основу свега горе наведеног нема основа за прихватање захтеваних измена
из питања број 1. и питања број 2.
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Питање бр. 3. гласи:
„У моделу уговора члану 5 додати реченицу фактурисање испоручених количина нафтних
деривата вршиће се 2 пута у месецу. Уколико се фактурисање врши једном у месецу,
дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје последњег дана у месецу. Уколико се
фактурисање врши два пута у месецу, дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје 15-ог
(петнаестог) календарског дана у месецу за продају у првих 15 (петнаест) календарских
дана у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају остварену од 16-ог
(шеснаестог) каклендарског дана у текућем месецу до краја месеца. Уколико јесте,
молимо Вас за измену конкурсне документације у наведеном делу.“
Одговор на питање број 3.: у чл. 5. Модела уговора, односно у Конкурсној
документацији није ни дефинисан захтев који се односи на начин фактурисања (које врши
Продавац), већ само услови плаћања. Самим тим, Продавац ће вршити фактурисање у
складу са својом пословном политиком, а Наручилац ће плаћање вршити по пријему
фактуре/рачуна у року до 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана пријема рачуна.
Сходно горе наведеном, предложена Измена и допуна која се односи на члан 5. Модела
уговора се не прихвата и он остаје непромењен.
Питање бр. 4. гласи:
„Да ли је за наручиоца прихватљива понуда са авансним плаћањем?“
Одговор на питање број 4.: понуда са авансним плаћањем не може бити прихватљива,
јер је Конкурсном документацијом у делу VIII Упутство понуђачима како да сачине
понуду на страни 30 од 35, у тачки 9. подтачка 9.1. наведено следеће: Понуђачу није
дозвољено да захтева авансно плаћање.
Појашњење конкурсне документације у виду одговора на постављена питања из
Захтева заинтересованог лица за измену конкурсне документације Наручилац ће објавити
на Порталу јавних набавки и својој интернет страници дана 18.10.2017. године најкасније
до 15:00 часова, а у року из чл. 63. став 3. ЗЈН.
У Бајиној Башти,
Дана 18.10.2017. год.

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. Д МВ 07/17
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