
 

1/2 
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Дел. бр. 606-09-162/2020 

Датум: 22.04.2020. 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације  

  

Наручилац, Предшколаска установа „Наша радост“ из Суботице, ул Антона Ашкерца бр. 3 у складу 

са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. Д-

1.1.4/2020 „Гориво“ по Захтеву заинтересованог понуђача за учешће у предметној јавној набавци: 

 

Захтев понуђача: 

Пре свега бих вас замолила за конкурсну документацију у word  формату, да пошаљете мејлом, 

 обзиром на рад од куће. 

Одговор: 

Поштoвани, послаћемо Вам документацију у word  формату. 

 

Захтев понуђача: 

На основу  општих податак понуде где наводите : Рок и начин плаћања ( рок не може бити краћи 

од 45 (четрдесетпет) дана уколико уговор закључен између јавног сектора и привредног субјекта, у 

ком је   јавни сектор дужник односно 60 (шездесет) дана уколико уговор буде закључен 

између субјеката јавног сектора, од дана пријема исправног рачуна у пријемној служби ПУ „Наша 

радост“, ул. Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица под условима утврђеним уговором. Плаћање се 

врши уплатом на рачун понуђача. 

Обзиром да смо ми Акционарско друштво, које је делом приватно делом државно, који рок плаћања 

очекујете нашом понудом? 

 

Одговор: 

Поштoвани, у том делу ће бити извршена измена конкурсне документације, али у сваком случају рок 

за измирење обавеза би у конкретном случају био 45 (четрдесетпет) дана од дана регистрације 

рачуна у Централном регистру. 

 

Захтев понуђача: 

Јединичне цене не могу се мењати у року важења понуде. Након истека рока вежења понуде од 

_________ дана (рок не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) Испоручилац задржава 

право промене цена у складу са кретањем на тржишту и својом комерцијалном политиком, при чему 

се врше промене ценовника . 
Молим вас да размотрите измену овог члана и да промена цена у складу са тржиштем својом 

комерцијалном политиком,  буде могућа одмах након потписивања оквирног споразума. 
 

Одговор: 

Поштовани, Наручилац у погледу тог члана неће извршити измену јер би у том случају учинио 

повреду чл. 90 ст. 1. ЗЈН. који прописује да: „Рoк вaжeњa пoнудe oдрeђуje нaручилaц и тaj рoк сe 

oбaвeзнo нaвoди у пoнуди, aли нe мoжe бити крaћи oд 30 дaнa oд дaнa oтвaрaњa пoнудa“. Дакле, 

пристајањем на усклађивање конкурсне документације са Вашим захтевом обесмишљава се само 

постојање рока важења понуде као једног од законом прописаних елемената понуде и наводи 

Наручиоца на поступање супротно позитивно правним прописима. 
 

Захтев понуђача: 
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Молим вас да део УГОВОРНА казна изузмете из уговора. 
 

Одговор: 

Поштовани, Наручилац  је конкурсну документацију сачинио у складу са позитивно правним 

прописима. Члан модела оквирног споразума одређен је у циљу заштите инереса Наручиоца, те 

сматрамо да је оправдано чл. којисе односи на уговорну казну потпуно оправдан. 

 

Захтев понуђача: 

Молим вас да меницу за ОЗБИЉНОСТ понуде такође изузмете. 

 

Одговор: 

Поштовани, Ваш захтев сматрамо потпуно неоправданим и у том погледу остајемо при свом захтеву. 

Наиме, Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015, 41/2019), у чл. 13. 

прописано је да Наручилац може да тражи средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу не 

већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. Дакле, у конкретном случају Наручилац је користио 

своје законско право и сходно томе удовољављње Вашем захтеву сматра неоснованим. 

 

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 

захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

                       

  

        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 


