
ЈКП „Комуналац“ Чачак
Број: 6136/1
Датум: 28.08.2019.

Предмет:
Одговори на питања

Понуђачима
Поштовани,
Поступајући у складу са ЗЈН, на Ваш Захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације за набавку добара - за јавну набавку велике
вредности – Горива за потребе возног парка
ЈНВВ-Д-03/2019, објављујемо Ваше питање и дајемо одговор на исто:

Dodatne informacije ili pojasnjenja - goriva za potrebe voznog parka JNVV-D-
03/2019

Poštovani,

Imajući u vidu da se eventualno dati popusti na cene prilikom odabira najpovoljnije ponude (u okviru
ponuđene cene), niti se ceni razlika između ponuđene cene i regularnog cenovnika na najbližoj BS
ponuđača na dan otvaranja poziva za podnošenje ponude, već se samo razmatraju konkretne
jedinične ponude a u okviru ukupne sume prema predviđenim količinama robe tokom celog trajanja
ugovora, način da se ponuđač obaveže da se tokom trajanja ugovora pridržava ponuđene cene jeste
da se propiše njegova obaveza da se tokom trajanja ugovora, prilikom promene maloprodajnih cena
na svojim objektima (a koje su neminovne, usled tržišnih faktora) UVEK PRIDRŽAVA RAZLIKE IZMEĐU
PONUĐENE CENE I CENE NA NAJBLIŽOJ NARUČIOCU SVOJOJ BS NA DAN OBJAVE POZIVA, a koja
razlika bi bila zapravo fiksni popust.

Na ovaj način, ponudjaci neće davati nerealno niske cene, a koje će potom zameniti redovnim
tržišnim cenama, jer će voditi računa o tome da se razlike u ceni mora pridržavati tokom celog
trajanja ugovora, pa će dati cenu, koju je spreman da ispoštuje.

Na ovaj način se štiti i slobodna konkurencija, a i interes Naručioca da se zaista snabdeva po
najpovoljnijim cenama naftnih derivata, a da ta cena ne bude samo deklaratorna i da služi samo
cilju da se dobije ugovor. Skrećemo pažnju da je upravo na prethodno održanom tenderskom
postupku ponuđač kome je dodeljen ugovor ponudio cenu koja je drastično niža od ostalih
pribavljenih ponuda, koju Naručilac nije iako je imao tu zakonsku mogućnost ocenio kao ponudu sa
neuobičajeno niskom cenom, a da se tako dobijena niska cena nije materijalizovala u efektivno
nižu cenu nabavljenih derivata već je Naručilac nabavljao robu po važećim maloprodajnim cenama.

S navedenim u vezi, predlažemo da se promeni čl. 2 MODELA UGOVORA (koji je sastavni deo
konkursne dokumentacije).

S navedenim u vezi predlažemo da čl. 2 ovako glasi:

„čl. 2

2.1. Nakon zaključenja i tokom važenja ugovora, usklađivanje, odnosno promena cena utvrđenih u
prihvaćenoj ponudi Prodavca, moguća je usled promena cena na tržišt i komercijalne politike
prodavca.



2.2. Nakon isteka perioda važenja ponude, Prodavac je dužan da obezbeđuje Kupcu fiksni popust u
visini koja predstavlja razliku između cene konkretnog derivata iz prihvaćene ponude i cene tog
istog derivata, koja je važila u skladu sa zvaničnim cenovnikom na benzinskoj stanici Prodavca, koja
je najbliža Kupcu, na dan objave poziva za podnošenje ponuda na Portalu uprave za javne nabavke,
a koji cenovnik je potpisan i overen od strane ovlašćenog predstavnika Prodavca i predat je Kupcu
zajedno sa ponudom u okviru postupka javne nabavke.

2.3. Obračun popusta vrši se prilikom sastavljanja fakture ili ispostavljanjem knjižnog odobrenja
dokraja tekućeg meseca za prethodni mesec.“

Molim Vas da odgovorite na nasu primedbu,izmenite konkursnu dokumentaciju I produzite rok za
dostavu konkursne dokumentacije

U Beogradu, 23.08.2018. godine.

Molim Vas da potvrdite prijem mail-a.

Pozdrav,

ОДГОВОР:

Критеријум за избор најповољније понуде јесте „најнижа понуђена цена“.
У овом тренутку не постоје важећи акти од стране државних органа који одређују
ограничења у погледу слободног формирања цена ( нпр раније важећа Уредба о ценама
деривата нафте „Сл. гласник РС”, бр. 42/05 и 111/05), што недвосмислено потврђује
право сваког потенцијалног понуђача из предметне области да на основу своје пословне
политике и тржишне процене формира малопродајне цене, уз неспорну обавезу сваког
потенцијалног понуђача да поштује законом прописане обавезе у погледу плаћања
акциза и других државних давања. Свака промена малопродајне цене после закључења
уговора о јавној набаваци мора бити праћена одговарајућом одлуком о формирању цена
и на такав начин формиране малопродајне цене морају бити истакнуте/приказане и
примењиване у сваком малопродајном објекту означеног понуђача и према свим
потенцијаним купцима, а не само одређене и примењиване/ фактурисане према
наручиоцу из предметног поступка, што је у свему искључиво на понуђачу и његовој
пословној политици.
На страни 8. конкурсне документације под тачком 5.9. Захтеви у погледу места,
времена испоруке и услова плаћања наведено је следеће:
Продавац се обавезује да ће купцу одобравати све попусте на цене и количине које
одобрава и другим корпоративним клијентима, а који ће бити исказани на
достављеним рачунима или припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем
ноте одобрења до краја текућег месеца за претходни. (у зависности од пословне
политике коју води).
Наручилац је у конкурсној документацији на јасан и прецизан начин прописао да у
случају да је у понуди понуђача исказана цена неуобичајено ниска, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Наручилац истиче да потенцијални понуђач који предлаже измену члана 2. МОДЕЛА
УГОВОРА, приликом прошлогодишње јавне набавке горива за коју је конкурсна



документација била идентична овогодишњој која је у току, и на којој је учествовао,
није имао никаквих замерки на кршење ЗЈН.
Наручилац ЈКП „Комуналац“ Чачак сматра да је конкурсна документација
припремљена у складу са начелом обезбеђивања конкуренције, једнакости понуђача
али и са начелом ефикасности и економичности.

Наручилац остаје при садржини и условима дефинисаним конкурсном документацијом.

За Комисију наручиоца
Миодраг Луковић с.р.


