14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”124/2012,
14/2015,68/2015) наручилац објављује

Одговор на питања понуђача и захтеве за појашњења у вези
ЈН 19/2015- набавка горива, уља и мазива

Питања понуђача :
1. У конкурсној документацији, у техничкој спецификацији горива (стр.4), и Моделу уговора
неопходно је извршити измену важећих Правилника. Поред наведених на снази је и следећи
Правилник - Правилник о зменама и допунама правилника о техничким и другим захтевима
за течна горива нафтног порекла (Сл.Гласник РС 144/2014 од 27.12.2014.).
2. У тачки 9. Конкурсне документације Начин и услови плаћања наведено је да је рок
плаћања “45 дана од дана завођења фактуре за испоручена добра у пословне књиге
наручиоца”. Да ли је за наручиоца прихватљив краћи рок плаћања или измена/понуда са
следећом формулацијом и роком плаћања од “45 дана од дана пријема фактуре” будући да
Испоручилац не може предвидети када ће Наручилац завести фактуру у своје књиге, као и да
ли ће се пријем фактуре и завођење извршити истог дана? Уколико јесте, молимо Вас да
извршите измене.
3. У Моделу уговора, члан 5, став 1 такође је наведено да се плаћање врши у року до 45 дана
од дана завођења рачуна у пословне књиге Наручиоца. Да ли је за Наручиоца прихватљива
понуда која подразумева плаћање од 45 дана од дана пријема фактуре? Молимо Вас да
размотрите измене.У Моделу уговора није наведено на који начин се врши фактурисање,
предлажемо следећу формулацију: Фактурисање испоручених количина нафтних деривата,
друге робе и услуга ће се вршити _____2_____ 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.Купац се
обавезује да вредност преузетих нафтних деривата, друге робе и услуга из члана 1.овог
Уговора плати Продавцу у року од ______ календарских дана од датума ДПО.“ Молимо Вас
да размотрите измене.
4. Да ли постоји нека оквирна вредност ЈН? Молимо Вас за информацију.
5. У Моделу уговора, члан 8, последња реченица наведено је да “Уколико у 2017. год дође до
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца, уговор престаје да важи
без накнаде штете Испоручиоцу”. Наведено је неприхватљиво, молимо Вас за брисање.

Одговори наручиоца:
1. Наручилац ће објавити Измену и допуну конкурсне документације тако да у напомени за
техничку спецификацију на страни 4 стоји:
Гориво мора да задовољи све захтеве које прописује Правилник о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр.123/12, 63/12, 75/13)
и Правилник о изменама и допунама правилника о техничким и другим захтевима за течна
горива нафтног порекла (Сл.Гласник РС 144/2014 од 27.12.2014.),а који је у складу са:
- стандардом СРПС ЕН 590, за евро дизел гориво
-стандардом СРПС ЕН 228, за европремијум БМБ 95 гориво,
док у Моделу уговора за партију 1, чл. 7.ст. 1. стоји:
Квалитет горива мора да буде у складу са важећим законским и подзаконским прописима
Републике Србије, посебно са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла (Службени гласник РС бр. 123/2012, 63/2013 и 75/2013) и Правилником о
изменама и допунама правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла (Сл.гласник РС 144/2014 од 27.12.2014.).
2. Завођење фактуре се врши одмах по пријему, односно истовремено са пријемом на
писарници наручиоца.
3. У Моделу уговора, чл. 5. ст. 1. сада гласи: Наручилац се обавезује да плаћање предметних
добара изврши
у року до 45 дана од дана завођења рачуна са појединачном
спецификацијом за испоручена добра у пословне књиге Наручиоца, с тим да се
фактурисање врши два пута месечно, 16.-ог и последњег календарског дана у текућем
месецу.
4. Процењена вредност јавне набавке је Интерним актом наручиоца проглашена за пословну
тајну. Потрошња горива је у претходном периоду била преко 10.000.000,00 динара годишње.
5. Члан 8. Модела уговора је у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе
расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора
који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година. („Сл. гласник РС“ бр. 21/2014).
Када је врста предмета набавке таква да се уговорена набавка реализује по уговору
закљученом на 12 месеци или краће, али се уговор извршава и плаћање се реализује у две
буџетске године, наручилац пре покретања поступка јавне набавке мора да обезбеди део
средстава за обавезе које доспевају у текућој буџетској години, а модел уговора мора
садржати одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
С обзиром да ЈКП „Водовод Ваљево“, између осталог, врши одржавање и изградњу
водоводне и канализационе мреже, гориво за моторна возила је неопходно за пословање
предузећа, тако да је реализација уговора по овој јавној набавци неспорна.
У Ваљеву, 12.01.2015.год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

