РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број ЈНМВ: 404-1-7-6/2020-IV
Дана: 06.03.2020. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац Општинска управа
општине Инђија, Цара Душана 1, по захтеву заинтересованог лица за додатним
информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде за ЈНМВ број 7/2020 Моторна горива за службена возила Општинске управе и других органа општине Инђија,
заведен под дел. бројем 404-1-7-5/2020-IV дана 06.03.2020. године, даје
ОДГОВОР 1
СА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊЕМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
(ЈНМВ добра број 7/2020)
Питањење бр. 1.
1. У конкурсној документацији, у модел Уговора наводите
Члан 7.
Уколико Наручилац на основу података о просечној потрошњи горива при нормалном режиму
употребе својих возила и њиховој одговарајућој техничкој исправности, утврди повећање просечне
потрошње за више од 10 %, у односу на претходни период испоруке, сматраће да му је Испоручилац
испоручио неквалитетно гориво односно гориво које не задовољава стандарде квалитета наведене
у члану 6. уговора.
Молим да измените овај члан, јер промена потрошње горива које не задовољава стандард најпре
треба да се докаже. Промена потрошње може бити узрокована разним чиниоцима.
Питањење бр. 2.
У члану 9 наводите:
Под квалитетом пратеће услуге подразумева се да се утакање горива у возила Наручиоца, и
издавање фискалних исечака за испоручена добра на станици Испоручиоца врши приоритетно –
без чекања и у захтеваној количини.
Молимо да приоритетно сипање не буде ваш услов, односно да се измени члан по том основу.

Питањење бр. 3.
У погледу важења уговора, наводите: Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране
овлашћених лица уговорних страна и траје до реализације уговорене вредности, а најдуже на
период од годину дана од дана потписивања обе уговорне стране.
Молим за измену: Уговор се потписује на годину дана, а најдуже до истека средстава предвиђених
овом јавном набавком.
Одговор бр.1.
Наручилац усваја Ваш захтев и извршиће измену и допуну Конкурсне документације.
Одговор бр.2.
Наручилац усваја Ваш захтев и извршиће измену и допуну Конкурсне документације.
Одговор бр.3.
У погледу важења уговора, Ваш захтев за измену није основан. Уговор траје до реализације
уговорене вредности, а најдуже на период од годину дана од дана потписивања уговора. Уговор се
не закључује „до истека средстава предвиђених овом јавном набавком“ , дакле не закључује се на
износ процењене вредности јавне набавке из плана јавних набавки за 2020. годину, већ на износ
најповољније понуде понуђача без ПДВ-а која ће се извршити применом критеријума „најниже
понуђена цена“ и иста ће предсављати уговорену вредност.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

