Република Србија
Општина Мали Иђош
Комисија за јавне набавке
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30
Бр.: 404-17-5/2017-01
Дана: 29. 06. 2017. године

Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 40417/2017-01: Набавка горива за грејање обликована по партијама
ПИТАЊЕ 1:
У Моделу уговора, Члан 4. предвиђено је финансијско обезбеђење за Купца (Наручиоца)
за добро извршење посла, али не и средство обезбеђења за Продавца (изабраног Понуђача)
у случају да Купац не измирује обавезе на уговорени начин. Молимо за тумачење горе
наведеног става 3.4.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:
Наручилац се обавезује да изврши плаћање на начин и у време како је дефинисано у
члану 3. тачка 3.1. Модела Уговора.
У члану 3. тачка 3.2. Модела Уговора предвиђено да продавац има право да за
неблаговремено плаћање, Купцу обрачунава законску затезну камату, на месечном
нивоу – сагласно Закону.
Наручилац није предвидео средство обезбеђења за случај неизвршења обавезе
плаћања на време- по Уговору ( предвидео је плаћање затезне камате); па се због
начињене грешке у Моделу Уговора у члану 3. тачка 3.4. бришу речи: „ и наплату дуга
активирањем средства обезбеђења плаћања».
ПИТАЊЕ 2:
С обзиром да ће се испорука мазута вршити на пет различитих локација сходно
обавештењу наведеном на странама 3. и 4. Конкурсне документације, молимо Наручиоца
за информацију о капацитетима пријемних резервоара на сваком појединачном месту
испоруке, одн. за прецизно упутство у смислу носивости цистерни, примерених
капацитетима резервоара.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2:
Наручилац је на страни 4 Конкурсне документације у поглављу II- Врста, техничке
карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., навео следеће „Гориво

ће се испоручивати фазно, по потребама Наручиоца и према складишним капацитетима у
појединим објектима за које се гориво обезбеђује; путем наруџбенице; у току грејне
сазоне“.
На страни 4 Конкурсне документације додаје се:
„Складишни капацитети пријемних резервоара по појединачним местима испоруке
су следећи:
Назив наручиоца

Капацитет резервоара (литара/килограма)

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

30.000

ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ,
ЛОВЋЕНАЦ

20.000

ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА АДИ
ЕНДРЕ, МАЛИ ИЂОШ

30.000

ОСНОВНА
ШКОЛА
ЂУРКОВИЋ, ФЕКЕТИЋ

НИКОЛА

30.000

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
“ПЕТАР ПАН“ МАЛИ ИЂОШ

20.000

Напомена: У складу са напред наведеним, извршиће се измене и допуне конкурсне
документације које ће бити објављене на порталу јавних набавки и интернет страни
Наручиоца.
Молимо да обратите пожњу; извршиће се и измена и на страни 40. Конкурсне
документације, где ће уместо: “ не може бити краћи од два дана“ у измењеној
конкурсној документацији стајати: „не може бити краћи од петнаест дана“
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