Број: 243-2-20.8/2017-JН
Дана, 8.03.2017.године.

На основу питања везано за Јавну набавку мале вредности - набавка горива за моторна
возила бр. ЈНМВ 1.1.2./2017, дајемо одговор на исто:

Питање бр.1:
Конкурсном документацијом је предвиђено да ће се рачуни исплаћивати у року од 45
дана од пријема истављене фактуре. Да ли постоји могућност да рок плаћања буде краћи и да
се прецизира, рецимо 15 или 30 дана од дана издавања фактуре?
Одговор бр.1:
У члану 9. 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 моделу уговора није прецизиран период фактурисања преузете робе. Ради
прецизирања начина и рокова фактурисања преузете робе и валуте плаћања, предлажемо да
се унесе и:
„Фактурисање врши два пута у месецу. Дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје
15-ог ( петнаестог) календарског у месецу за продају остварену у првих 15 (петнаест)
календарских дана у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају остварену од 16-ог
( шеснаестог) календарског у текућем месецу до краја месеца.“
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:
Као додадтни услов сте навели да понуђач мора да располаже са најмање једним
малопродајним објектом у Кањижи, у који врши продају Еуро Премиума БМБ 95,
Еуродизела и Аутогаса (ТНГ). Понуђач поседује БС на територији Кањиже, али у том
малопродајном објекту не врши продају Аутогаса (ТНГ). Да ли постоји могућност за измену
овог услова?
Одговор бр.3:
На територији насеља Кањижа постоје два малопродајна објекта у којима се врши продаја
наведених врста горива за моторна возила. Закон о јавним набавкама не искључује могућност да
понуђач наступи са другим понуђачем (заједничка понуда) који има малопродајни објекат који
испуњава тражени услов.
Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно
Закону о јавним набавкама, члан 63. (“Службени Гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),
писаним путем обавештава заинтересованог понуђача и истовремено ту информацију објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ова додатна информација је саставни део конкурсне документације.
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