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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације, за отворени поступак јавне набавке бр. 05-2o/19-6 – Гориво (у даљем
тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем
тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Зрењанина, у законском року
објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованих лица
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање
заинтересованог лица, па потом одговор на исто:
Питање/указивање:
Поштовани,
Јављамо се као заинтересована страна за Јавну Набавку коју сте објавили, 05-2о/19-6
Гориво.
Приметили смо да у тендерској документацији није јасно дефинисано формирање цена,
праћење и усклађивање. Из тог разлога предлажемо следеће промене:
1.

Дефинисати МП цену на дан објављивања тендера.

Као доказ доставити копију фискалног исечка са Бензинске станице у Зрењанину, по
деривату (на ком се види цена) на дан објављивања тендера. Како сви учесници на
тржишту имају сличне МП цене, на овај начин ћете обезбедити исту полазну тачку за све
заинтересоване понуђаче.
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2.
Попуст у динарима или процентима у односу на МП цену
придржавања понуђеног попуста за све време трајања тендера.

уз обавезу

Малопродајна цена се може драстично мењати (на више или ниже) а према тендерској
документацији рок важења понуде је 45 дана. На основу постојеће тендерске
документације понуђач који победи на тендеру може слободно мењати фактурну цену
према Вашем Предузећу након истека овог рока. Сматрамо да се на тај начин губи смисао
организовања тендера.
3.
Критеријум за доделу Уговора може бити пондерисање и то: 20 пондера понуђени
попуст и 80 пондера најнижа понуђена цена
Става смо да ћете на овај начин спречити понуду неуобичајено ниских цена, већу
транспарентност тендера и на самом крају квалитетнију понуду у смислу цена (што би
требало да буде циљ сваке јавне набавке).
Срдачан Поздрав
Одговор на питање:
Наручилац ће истом нумерацијом као и заинтересовано лице објавити одговоре, како би
иста лакше могла да спознају конкретне одговоре, и то:
1. Дефинисање цене на „дан објаве тендера“ је решење које и ако даје „исту полазну
тачку“ означава моменат на који је сам наручилац могао да утиче, тј. имплицира
предумишљано одређивање дана када би сви понуђачи требали да буду једнаки, што може
рађати одређене сумње. Такође, представља и мешање у пословне политике понуђача
којима у односу на исте треба дозволити да нуде цену. И ако наручилац препознаје добру
намеру заинтересованог лица, сматра да се иста предложеном дефиницијом не би
постигла. Међутим, врло је извесно да ће и сам наручилац на трагу ове идеје покушати да
прејудицира одређене потенцијалне проблеме у том смислу, те у наредним данима
изменити конкурсну документацију.
2. За предлог заинтересованог лица свакако има основа, те ће Наручилац исти размотрити
и у неком облику врло извесно и прихватити.
3. И ако је у складу са ЗЈН, односно члановима 84. и 85. ЗЈН, предлог није неопходно
инкорпорирати у случају да се прихвати онај под бројем 2. Такође, имајући у виду
различите пословне политике понуђача које се крећу од процентуалног, преко номиналног
па до рабатне скале, се поставља оправдано питање да ли би тако прописаним елементом
критерујума наручилац, одабирући један од набројаних начина, неког од понуђача
потенцијално дискриминисао!? Но, и овај предлог ће Комисија наручиоца размотрити, али
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како наручилац у складу са својим потребама и у складу са законским и подзаконским
актима спроводи поступак јавне набавке, притом без обавезе да се уподоби пословној
пракси и навикама потенцијалних понуђача, ће имати пре свега у виду очување
законитости поступка и имплементацију начела јавних набавки.

Комисија за ЈН ОП бр. 05-2o/19-6

Напомена: Овај документ са логом наручиоца важи без печата и потписа
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