ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
Комисија за јавне набавке велике вредности
Број: 01-21/2019 - 27 ОД 1
Дана: 25.07.2019. године
Предмет: Достава одговора 1
Комисије за ЈН ОП 04/2019
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку велике вредности ЈН ОП 04/2019, на
питања која су примљена до 25.07.2019.год. У прилогу наручилац објављује питања и
одговоре. Одговори су саставни део конкурсне документације.
Питања и одговори су објављени на сајту ЈКП „ЧИСТОЋА“, www.cistoca.co.rs и на сајту
Управе за јавне набавке.
Предмет: Питања
Везано за објављени јавни позив за достављање Понуда у отвореном поступку јавне набавке
горива за потребе Јавно комуналног предузећа „Чистоћа“ ЈН бр. 04/2019 обраћамо Вам се
молбом за појашњење конкурсне документације у делу члана 6:
Наша примедба се односи на измену рока плаћања, да буде најмање од 30 до 45 дана.
Да ли је за Наручиоца могућа измена члана 4. тако да се промена цена врши без употребе
корективног фактора.
С обзиром да су горива берзански производи и њихове цене се мењају свакодневно, како би
Наручилац добио што квалитетније понуде за предметну јавну набавку, предлажемо да
прихвати законске услове по питању формирања цене и измену члана 4.- Цену нафтних
деривата утврђује Продавац, на основу кретања на тржишту нафтних деривата и важе на дан
испоруке , на основу чл. 88. Закона о енергетици (Сл. гласник РС, бр. 145/2014), где се
одређују које цене су регулисане, а које цене су слободне, као и чл. 36 став 2. Закона о
трговини (Сл. Гласник РС, бр. 53/2010 и 10/2013), тако да Продавац има законску могућност
да слободно формира цене.
Предмет: Одговор на питањe
Наручилац прихвата примедбу заинтересованог Понуђача да рок за плаћање може бити
најмање од 30 до 45 дана и у том делу се врши корекција члана 6 оквирног споразума уговора
и.
Наручилац не прихвата измену члана 4. оквирног споразума и уговора.
Конкурсна документација за ЈН ОП 04/2019 направљена је у складу са сопственим

потребама, проблемима које смо имали у претходном периоду, и дугогодишњим искуством
при набављању ове врсте добара.
Наручилац остаје при траженим условима.
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