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Питање потенционалног понуђача:
У вези Вашег позива за достављање понуда и конкурсном документацијом за ЈН
17/2015-расхладне витрине, желели би смо да поставмо следеће питање:
У делу конкурсне документације под 2.Подаци о предмету јавне набавке стоји:Рок за
испоруку и монтажу је највише 30 дана од дана потписивања уговора.Исто тако у делу
9.1.захтев у погледу рока испоруке и монтаже стоји:Рок за испоруку и монтажу расхладних
витрина је највише 30 данаод дана потписивања уговора.
У моделу уговора у чл.8. Стоји : Овај уговор ступа на снагу датумом закључења,а важи до
31.12.2015.год.Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
ПИТАЊЕ: Молимо Вас да нам ближе објасните захтевани рок испоруке од 30 дана по
потписивању уговора и повезаност са чл.8 модела уговора.

ОДГОВОР:

Поштовани,

Члан 8.Модела уговора у конкурсној документацији бр. ЈН-17/2015/4 у складу је са Уредбом
о критеријумима за утврђивање природе расхода од 22.02.2014.год. и то са чланом 7.став 2.
Наведене Уредбе, где стоји да модел уговора ,као обавезни елемент конкурсне
документације која се припрема у поступку јавне набавке,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.Ово је пре свега
потребно код набавки где се набављају добра,услуге или радови који се
испоручују/извршавају сукцесивно током године.Код осталих набавки,где је одређен рок
испоруке (набавке које нису сукцесивне) овај члан се ставља због непредвиђених околности
које могу довести до продужења рока испоруке,због евентуалне измене уговора о јавној
набавци ( нпр.виша сила,застој због евентуалног решавања Захтева за заштиту права
понуђача,и других околности које се могу јавити и продужити рок испоруке или монтаже).У
конкретној јавној набавци ЈН-17/2015 за набавку расхладних витрина рок за испоруку и
монтажу је, како је и наведено ,највише 30 дана, али у моделу уговра остаје чл.8 онако како
је дато у конкурсној документацији,због свега напред наведеног.

Комисија за јавну набавку ЈН-17/2015
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