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ПИТАЊА ПОТЕНЦИОНАЛНИХ ПОНУЂАЧА

1. У складу са Чланом 63.Закона о јавним набавкама,постављамо питање везано за јавну
набавку број 23-15 - Набавка нафтних деривата,партија 1, и то:
-Наручилац у погледу додатних услова,између осталог, захтева:
-Потврда за референтне набавке за 2014. и 2015.годину,које прате списак испоручених
добара-евро дизела,у минималној количини од 50000 литара годишње,оверене од стране
овлашћеног лица наручиоца за кога је вршио испоруку евро дизела и копије Уговора по
основу којих је вршио испоруке и копије рачуна који се односе на испоручену робу.
С тим у вези,постављамо питање да ли ће уместо достављања копија рачуна,наручилац
прихватити да се поред уговора и потврде наручиоца достави Обрачун издатих рачуна у
коме су садржани подаци о количини и вредности добара,из чега наручилац може утврдити
испуњеност услова?Ово питање постављамо из разлога што за једног купца,у току
године,може да буде и преко 50 рачуна,а што додатно оптерећује понуду,повећава трошкове
саме понудее и отежава преглед наручиоцу,те из разлога поштовања начела економичности
и ефикасности молимо да уважите овај захтев.

2. Наручилац је у конкурсној документацији за Јавну набавку нафтних деривата
бр.ЈН'-23-15 тражио да са достави ценовник понуђача на дан објављивања позива за
подношење понуда,печатиран и потписан од стране овлашћеног лица.Да ли то значи да
Наручилац захтева да понуђена цена у понуди Понуђача буде цена из наведеног ценовника?

ОДГОВОР:
1.Наручилац ће прихватити да се,уз копије Уговора и потврде наручиоца којима је
испоручивана роба ( евро дизел ),достави и Обрачун издатих рачуна у коме су садржани
подаци о количини и вредности добара,с тим да Наручилац може,након отварања
понуда,тражити од Понуђача да ,у примереном року ,достави и копије рачуна наведених у
Обрачуну, а у складу са Законом о јавним набавкама.

2. Наручилац није ни у једном делу конкурсне документације захтевао нити навео да
Понуђачи требају да понуде цену из званичног ценовника Понуђача на дан објављивања
позива за подношење понуда на Порталу УЈН,тако да понуђене цене понуђача не морају
бити исте као цене из наведеног ценовника.

Овај документа представља саставни део конкурсне документације за ЈН-23-15.

Комисија за јавну набавку ЈН-23-15


