
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 534-2/15
Датум: 06.07.2015.

Предмет:       Одговори на питања везана за јавну набавку добара – горива и мазива    
ЈН ОП-1/15   

                     
Питање 1:
АПР још увек не издаје извештај о бонитету који садржи податке за 2014.годину. Да ли
се  остварени  пословни  приход  за  2014.годину  може  доказати  понуђачевим  билансом
стања и успеха за 2014.годину.
Одговор:
Понуђачу је допуштено, уколико није у могућности да од Агенције за привредне регистре
обезбеди  Извештај  о  бонитету  за  јавне  набавке  БОН-ЈН за  2014.годину,  да  у  прилогу
понуде достави биланс стања и биланс успеха за 2014.годину, уместо наведеног Извештаја.
Сходно наведеном сматрамо да не постоји потреба да се мења конкурсна документација.

Питање 2:
Конкурсна документација, стр. 19 – где стоји: плаћање горива ће се плачати употребом
картице коју издаје понуђач.
Одговор:
Прихвата се сугестија понуђача.

Питање 3:
Понуђач не врши обрачун  20-ог  и 5-ог  у  месецу,  већ  16-ог  и последњег  дана у месецу.
Молимо вас да дозволите и ову могућност, јер сматрамо да нема утицај на услове које је
Наручилац поставио.
Одговор:
У конкурсној документацији Наручилац је у поглављу 5 –  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 10 – Начин и услови плаћања, гарантни рок , као и
друге  околности од којих  зависи прихватљивост понуде стоји „Дужничко  поверилачки
однос (ДПО) између Наручиоца и изабраног понуђача ће настајати приликом фактурисања
испоручене количине  горива и мазива...“.
Обзиром да  је  (ДПО)  тј.  фактурисање које  настаје  два  пута  у  месецу што  је  у  нашој
конкурсној  документацији  већ  предвиђено  сматрамо  да  примедба  понуђача  мозе  да  се
прихвати..

Питање 4:
„Уколико  дође  до  повећање  цена...већег  од  5% од  понуђене  цене,  изабрани  понуђач  је
дужан да...прибави писмену сагласност“. С обзиром на специфичност предмета јавне
набавке, односно чињеницу да се цене формирају „слободно“, у складу са кретањем на
тржишту,  цене  се  мењају  без  сагласности купца,  без  обзира  на  то  да  ли  се  ради  о
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повећању или смањењу. Овај услов је неприхватљив имајући у виду услове који владају на
домаћем  и  светском  тржишту  нафтних  деривата.  „Испоручилац  је  обавезан  да
Наручиоца  обавести  о  свакој  промени  цена,  достављањем  новог  ценовника  и  то  пре
ступања на снагу“. С обзиром на то да се ради о испоруци на малопродајним објектима,
цене су видљиве на „тотему“ на бензинској станици, што представља обавештење купцу
о важећим ценама. Осим тога, понуђач нема начина да обавести Наручиоца о промени
цена пре ступања на снагу, јер би тиме ставио остале купце у неравноправан положај.

Одговор:
Наручилац је разматрајући образложени предлог прихватио да наведена формулација из
поглавља 5 –  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 11-
Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди буде измењена,
односно  да  у  конкурсној  документацији  не  буде  услова  понуђачу  за  прибављање
сагласности Наручиоца за повећање цене предмета набавке.
Дакле, наведена промена цена је предвиђена до 5% од понуђене цене, а истичемо да је
Законом  о  буџетском  систему  РС  за  2015.  годину  пројектована  и  инфлација  од  5%,
сматрамо да је непотребно мењати конкурсну документацију.

Питање 5:
Да ли по конкурсној документацији може да уместо безоловни моторни бензин БМБ 95
стоји „евро премиум БМБ 95“ ?

Одговор:
Сматрамо да је ваша примедба оправдана, али да није потребно вршити измене конкурсне
документације  обзиром  да  је  јасно  да  је  назив  „Евро  Премиум  БМБ  95“  апсолутно
исправан и прихватљив.

Питање 6:
Да ли је могућа измена конкурсне документације на страни 29, а везано за рокове плаћања
?

Одговор:
Сматрамо да је ваша примедба оправдана, али да није потребно вршити измене конкурсне
документације обзиром да је јасно да је потребно да у форми која је приложена понуђач
унесе број дана предвиђених за плаћање, а неспорно је да остаје прихватљив рок плаћања
од минимално 15 дана, од пријема фактуре од стане Наручиоца.

 Питање 7:

Да ли је могућа измена конкурсне документације на страни 29, а везано за рок испоруке у броју
дана, пошто се испорука врши потпуно у складу са потребама Наручиоца и динамиком
коју он одређује? 

Одговор: 
У поглављу 6 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, у табели КОМЕРЦИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
ПОНУДЕ, у рубрици „Рок испоруке“ Наручилац је јасно навео да су понуђачи дужни да за
добра  из  партије  бр.1  упишу  број  календарских  дана  када  је  могуће  започети  са
сукцесивном испоруком,  рачунајући од дана обостраног потписивања Уговора о јавној
набавци (минимално  је  могуће  уписати  1  дан,  што  представља  дан  након  обостраног
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закључења  Уговора).  Понуђачи  за  добра  из  партије  бр.2  су  дужни  да  упишу  број
календарских  дана  потребних  за  испоруку,  рачунајући  од  од  дана  пријема  писмене
наруџбенице коју Наручилац упућује понуђачу. 

 Питање 8:

Молимо вас да у обрасцу Изјава о малопродајним објектима, се изврши измена текста
везано за радно време бензинских станица.

Одговор: 
Наведена изјава предвиђа да сам понуђач наведе у ком периоду у току дана ће вршити
итакање свих врста горива што ни у ком случају не смањује могућност конкуренције међу
понуђачима, а наручиоцу олакшава сарадњу са понуђачем обзиром да више бензинских
станица могу имати различито радно време, па ће се наручиоц томе и прилагођавати.

 Питање 9, 10, 11 и 12:

Да ли је могућа корекција модела уговора чланова 5, 8, 10 и 15 овог модела?

Одговор: 
Предлози измена техничких недостатака се прихватају.

Лице за контакт за ЈН ОП-1/15
ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица

_______________________________
Иван Артуков, дипл.инж.маш.
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