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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 бр. 1:
Поштовани,
Јављамо се као заинтересована страна за Јавну Набавку коју сте објавили, 05-2о/19-6
Гориво.
1.

У упутству понуђачима како да саставе понуду у тачки 10 дефинишете :

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави ценовник који је важећи на дан подношења*
понуда најмање у једном малопродајном објекту на територији града Зрењанина који има
понуђена добра, како би Комисија за јавне набавке могла да упореди те јединичне цене
предметних добара са понуђеним.
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Предлажемо обавезу достављања ценовника за целу мрежу МП објеката понуђач, док би
се понуда разматрала у односу на цене минимум једног МП објекта понуђача у
Зрењанину на дан састављања понуде.
2.
У делу где се дефинише рабат није дефинисана основица на коју се даје попуст (да
ли се проценат или износ рабата даје на цену са пдв-ом или без)
Срдачан Поздрав
Одговор на питање бр. 1:
Наручилац ће истом нумерацијом као и заинтересовано лице објавити одговоре, како би
иста лакше могла да спознају конкретне одговоре, и то:
1. Да ли понуђач доставља ценовнике за целу мрежу малопродајних објеката или мрежу на
територији Града Зрењанина или пак ценовник који се односи конкретно за један објекат у
Граду Зрењанину, је ствар техничке природе и зависи само од понуђача односно од
начина на који он исте конципира. Оно што је битно Наручиоцу је свакако чињеница да
може препознати на који то малопродајни објекат понуђач указује као онај са којим ће
поредити саобразност цена из понуде тог понуђача, док у случају да понуђач не назначи
малопродајни објекат на територији града Зрењанина који ће бити репрезентативан за
поређење са јединичним ценама предметних добара из понуде, ће узети малопродајни
објекат који има најнижу цену горива - ЕВРО ДИЗЕЛ. Сматрамо да је Наручилац ту био и
више него јасан, те да и само питање/указивање заинтересованог лица није у супротности
са наведеним, напротив, управо је то Наручилац и прописао.
2. Свакако да је у питању цена без ПДВ-а имајући пре свега у виду природу пореза на
додату вредност као пореза који се преваљује на пореског платца од стране пореског
обвезника и који је познат, односно непромењив и одређен императивном законском
нормом, те да нико (осима законодавца), па тако ни Наручилац, не може да предвиђа
могућност његовог умањења кроз попуст/рабат. Другим речима, он се додаје на пореску
основицу, те се у номиналном износу може одредити тек када се одреди пореска основица,
тако не постоји ни један други начин давања процентуалног попуста/рабата осим на цену
без ПДВ-а.

Питање/указивање бр. 2:
Поштовани,
Јављамо се са питањем за појашњење конкурсне документације за Јавну Набавку коју сте
објавили, 05-2о/19-6 гориво: Да ли је исправно наше схватање да су понуђене цене
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непромењиве у периоду важења понуде а да се након тога мењају у складу да одредбама
Члана 4. Модела оквирног споразума?
Срдачан поздрав,
Одговор на питање бр. 2:
Схватање није исправно. Разлог лежи у чињеници да се мора направити јасна
дистинкција између „рока важења понуде“ и „рока непромењивости цена“ у смислу да је
први везан за рок до кога понуда обавезује конкретног понуђача како би исти од стране
правног поретка - Закона о облигационим односима био заштићен од злоупотреба друге
стране према којој је та понуда учињена, и који се окончава моментом потписивања
уговора, од када постаје саставни његов део и дели његову правну судбину, док је
други везан за период који наручилац одреди или остави да га у односу за њега
минимално прихватљивог, одреде сами понуђачи и исти уређује управо ситуацију у ком
временском интервалу од момента извршења уговора је понуђена цена непромењива.
Наручилац није изнео захтеве у вези непромењивости цена, поштујући пре свих слободу
тржишта, Закон о трговини, као и специфичности предметне привредне гране која са једне
стране у многоме зависи од кретања нафте на светском тржишту, док са друге стране
зависи и од намета државе који су обавезујући за тржишне учеснике.

Питање/указивање бр. 3:
Поштовани,
Ако је могуће предлажемо измену конкурсне документације тако што би понуђачи
достављали информацију о цени на дан објављивања јавног позива уместо на дан
подношења понуде, а као би цене различитих понуђача биле упоредиве и како би се
избегла могућност да понуђачи смање цену на некој од станица само на дан подношења
понуде.
Срдачан поздрав
Одговор на питање бр. 3:
Као што смо изнели у једном од претходних одговора, дефинисање обавезе достављања
цене на „дан објављивања јавног позива“ је решење које и ако се у први мах чини да
осигурава једнакост понуђача, означава моменат на који сам наручилац може 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
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дефиницијом не би постигла. Са друге стране, како би спречио нечасне радње чију
могућност је заинтересовано лице предочило, Наручилац ће у случају сумње користити
све валидне изворе информација до којих може доћи, те уколико неко од понуђача
спреман на исте, што као Наручилац сумњамо, у истима ће бити осујећен. Подсећамо сва
заинтересована лица да би такве радње у себи имале инкриминацију и кривичног дела, али
и повреде конкуренције, те је то разлог због кога Наручилац сумња да би то неко и
покушао. Такође, указујемо и на оно дефинисано у конкурсној документацији, а што је у
складу са досад наведеним: „Цене дате у понуди морају бити релевантне на дан
подношења понуда и у складу са политиком понуђача, озбиљне и проверљиве, а све то због
специфичности природе добара која се набављају и специфичности тржишта исте, како
би биле сврсисходне приликом оцене и рангирања понуда и примене критеријума
„најнижа понуђена цена““.

Питање/указивање бр. 4:
Поштовани,
Обраћамо Вам се као заинтересована страна у поступку јавне набавке број 05-2о/19-6.
Имамо једну недоумицу око исказивања попуста – да ли фиксни попуст у односу на
важећи ценовник на нашем малопродајном објекту на територији града Зрењанина треба
да се наведе у динарима или у процентима, или су могуће обе опције?
Ово питање постављам из разлога што је у моделу оквирног споразума (страна 25.
Конкурсне документације) наведено следеће: “Добављач је у својој понуди број ________
од __________ године определио попуст (рабат) у износу од _____% који ће важити све
време трајања оквирног споразума.”, а на страни 14. Конкурсне документације није нигде
стриктно дефинисано да ли попуст мора да буде у динарима или у %.
Унапред хвала на одговору.
Одговор на питање бр. 4:
На страни 23. од 33. предметне конкурсне документације у обрасцу понуде под тачком
5.3. је јасно наведено да се попуст/рабат исказује у процентуалном (%) износу.

Комисија за ЈН ОП бр. 05-2o/19-6
Напомена: Овај документ са логом наручиоца важи без печата и потписа
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