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Дана, 16.04.2018.године
ХОРГОШ

На  основу  чл. 63.  став 3.  Закона о јавним набавкама,  Комисија за јавну
набавку број 02/2018 - Набавка горива; на захтев заинтересованог лица, даје  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Пет  и  више  дана  пре  истека  рока  предвиђеног  за  подношење  понуда,
заинтересовано  лице  је  у  писаном  облику  од  наручиоца  тражило  додатне
информације  односно  појашњења  а  Наручилац  објављује  на  Порталу  јавних
набавки  и  интернет  страници  Наручиоца,  следеће  информације,  односно
појашњења:

Питање бр.1:
Да ли је за Наручиоца прихватљив краћи рок плаћања од 45 дана, уколико

јесте, молимо Вас за иземене конкурсне документације.

Одговор бр.1:
У члану 10. став 1. модела уговора наведено је:
„Наручилац се обавезује да вредност преузете робе плати на текући рачун

Добављача, у року од 45 дана од дана пријема фактуре.” 
Наручилац је дефинисао рок плаћања у складу са одредбама Закона о

роковима  измирења  новчаних  обавеза  у  комерцијалним  трансакцијама
(„Службени гласник РС“ бр. 119/2012 и 68/2015). То значи да ће наручилац платити
у року од најдуже 45 календарских дана од дана  званичног  пријема  рачуна за
претходни период, али то не искључује могућност да врши плаћање и раније. 

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Питање бр.2:
У  члану  10.  Модела  уговора  није  наведено  на  који  начин  се  врши

фактурисање, молимо за измене, неопходно је навести да ли се фактурисање
врши једном или два пута месечно.

Одговор бр.2:
Фактурисање испоручених количина горива се може вршити после сваке

испоруке или два пута у месецу или на крају месеца. Све је то ствар договора
између наручиоца  и  добављача.  Нема  потребе  да  се  то  наводи  у  конкурсној
документацији.

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Питање бр.3:
У члану 10. Модела уговора, став 3. се односи на куповину робе на велико,
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не на преузимање горива путем картица на бензиснким станицама. Молимо Вас
за брисање наведеног.

Одговор бр.3:
У члану 10. став 3. модела уговора наведено је:
„Добављач је обавезан да у фактури, односно отпремници, која мора бити

потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца које је примило робу, наведе
регистарски  број  возила  у  које  је  извршено  утакање  горива,  искаже  врсту  и
преузету количину са појединачним ценама без ПДВ-а и укупном ценом.” 

Испорука се врши преузимањем  горива  од стране овлашћених радника
Наручиоца  са  картицама  за  гориво  у  резервоаре  возила  Наручиоца  на
продајним  местима  (бензинским  станицама)  Добављача,  путем  картица  за
тражене врсте горива које гласе на име овлашћених радника Наручиоца.

Приликом  испоруке  горива  сачињава  се  отпремни  документ  (фактура
односно отпремница) који  потписује Продавац који извршава отпрему, са једне
стране, и лице које у име Наручиоца врши пријем, са друге стране. У отпремном
документу треба да буду евидентирани минимум горе наведени подаци.

Предметни  отпремни  документ потписана  од  стране  представника
Наручиоца, представља основ за плаћање испоручених добара, те с обзиром на
наведено нећемо поступити по вашем захтеву.

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Питање бр.4:

2/4



Одговор бр.4:

Наручилац  прихвата  сугестију  потенцијалног  понуђача  и  ради  повећања
конкуренције код понуђача, извршиће измену првог додатног услова који се тиче
техничког капацитета према следећем:

„Понуђач мора да располаже са по најмање 2 бензинских пумпи у кругу од
30 километара од седишта наручиоца (Хоргош, ул. Железничка бр. 22) на којима
је  могуће  преузимање  добра  која  су  предмет  јавне  набавке,  уз  додатно
ограничење да се те бензинске пумпе не налазе на ауто-путу.”

Наручила прихвата и други  захтев потенцијалног понуђача и брисаће други
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додатни услов  (који се тиче техничког капацитета),  који се односи на  могућност
точења  тражених  врста  горива  на  бензинским  пумпама  које  се  налазе  на
удаљености највише до 50 км  од центара места која су наведена у конкурсној
документацији.

Напомињемо  да  Наручилац  своје  пословне  активности  обавља  како  на
територији општине Кањижа тако и ван територије општине Кањижа у следећим
градовима и местима: Ада, Апатин, Бачка Топола, Бач, Бечеј, Кикинда и Кула, па је
из тог разлога битно да понуђач има и  у околини наведених локација бензинске
пумпе на којима би наручилац преузимао горива. 

На  основу  горе  наведеног  наручилац  ће  извршити  измену  конкурсне
документације, тако што ће критеријум за доделу уговора, односно оцену понуда,
уместо  „најнижа  понуђена  цена“  бити   „економски  најповољнија  понуда“,  са
следећим елементима: цена - 72 пондера и техничка предност - 28 пондера.

Наручилац  је  мишљења,  да  опредељивање за  наведени  критеријум није
супротно  начелима  ЗЈН,  нити  се  тиме  крше  начела  ефикасности  и
економичности,  обезбеђивања  конкуренције  и  једнакости  понуђача,  већ  је
изабран из разлога несметаног обављања делатности и има за циљ да изабере
понуђача који  ће  Наручиоцу  омоћути  успешно и  квалитетно  извршење  радних
задатака са што мањим трошковима.

У  складу  са  наведеним  појашњењима  Комисија  ће  израдити  измене  и
допуне конкурсне документације  и  исте  објавити  на Порталу  јавних  набавки  и
интернет страници Наручиоца.

Комисија  ће  такође продужити рок за  подношење понуда и  о  истом ће
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца

Ова додатна информација је саставни део конкурсне документације. 

Ред.
бр.

Име и презиме Потпис

1. Карољ Цалберт, председник

2. Виктор Хабрам, члан

3. Јухас Арпад, службеник за ЈН, члан

4/4


