Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за јавне набавке
Број: 401-4-6/2017-IV/12
Дана, 03.03.2017. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку број 401-46/2017 Уље за ложење ниско сумпорно специјлано НСГ – С за потребе ОШ“Јован
Јовановић Змај“ Змајево.

ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА
Питање 1.
У делу „V11/ МОДЕЛИ УГОВОРА" на страни бр.28, члан.7, наведено је: ,,
роком важења 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла,"
Увидом у конкурсну документацију установили смо да недостаје менично овлашћење за
добро извршење посла. Молимо Вас да одговорите да ли сте сагласни да Добављач
достави свој модел меничног овлашћења за добро извршење посла?
Такође како би смо били у могућности да попунимо податак везан за рок важења менице,
увидом у конкурсну документацију, установили смо да је дошло до не слагања пo питању
рока важења менице у упутству за сачињавање понуде и Модела уговора. Молимо Вас да
усагласите рок важења менице и измените у документацији.
Такође нигде нисте навели тачан датум до кога важи уговор или период важења уговора.
Напомињемо да је дати податак неопходан како би били у могућности да попунимо и
доставимо менично овлашћење, молимо Вас да допуните документацију и Модел уговора
у члану 9. и наведете или да важи 12 месеци од потписивања Уговора или до тачно
дефинисаног датума.
Одговор:
Понуђач може да достави свој модел меничног овлашћења приликом достављања средства
обезбеђења за озбиљност понуде и добро извршење посла. Пошто је модел Уговора у
питању, приликом потписивања уговора са изабраним понуђачем биће прилагођен
конкурсној документацији. Период трајања уговора је како је и наведено у глану 9.уговора
грејна 2017 година.
Питање 2.

У делу VII „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ“на
страни бр.26, у обрасцу је наведено:“поље – Цена мазута – лож уља са превозом (без ПДВа) и у пољу Словима“
Молимо Вас да прецизирате коју вредност треба навести, да ли је по јединици мере или
укупно.
Такође Вас молимо да прецизирате коју вредност треба навести словима, укупну вредност
са или без ПДВ-а.
Одговор:
У поље „словима“ потребно је уписати укупну цену без ПДВ-а.
Питање 3.
У моделу“VIII МОДЕЛУ УГОВОРА“ на страни бр.28 члан.5 неведено је:“Наручилац се
обавезује да Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално НСГ – С плати
_______односно у року од _________дана од испостављања фактуре“
Молимо Вас да ближе објасните којим податком треба попунити поље НСГ-С
плати______односно“.
Одговор:
У поље треба попунити „одложено“

