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ПРЕДМЕТ:

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Пропан-бутан
смеша у боцама за грејање амбуланте у Иванову, број ЈНМВ 46/18

Наручилац је дана 24.10.2018. године, путем електронске поште примио захтев за
додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности Пропан-бутан смеша у боцама за грејање амбуланте у Иванову, број ЈНМВ 46/18, које гласи:
“Молим Вас за појашњење тендерске документације:
1.
На стани 2. тачка2. конкурсне документације се наводи да су подаци о врсти, техничким
карактеристикама, квалитету, количини и опис добара дати у табели у оквиру обрасца понуде са
структуром цене.Пошто је податак о укупној вредности уговора потребан за комплетирање понуде
(ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ,тачка 9. и тачка 10.), меничног овлашћења…, молимо информацију о укупној
количини пропан-бутан смеше у боцама по уговору на годишњем нивоу.
2.
МОДЕЛ УГОВОРА
-у Члану 2. се наводи да су јединичне цене из понуде добављача фиксне и непроменљиве током
трајања Уговора
-у Члану 5.стоји
„ До промене цене из члана 4. уговора може доћи само у случају промене званичне цене код
произвођача, односно до повећања царинских и увозних дажбина, услед чега је дошло и до промене
званичне цене код добављача.
У случају настанка околности из става 2. овог члана наручилац и добављач ће склопити анекс овог
уговора.
Добављач је обавезан да уз текст предлога анекса уговора из става 3. овог члана наручиоцу достави
и званични ценовник произвођача односно доказ о повећању трошкова увоза.“
Молим Вас за појашњење дела везано за цену.
Да ли сте сагласни да се наведени део Члана 5. Уговора коригује, тако да гласи:
„Цене ТНГ утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на тржишту ТНГ.Одлуке
Продавца о промени цена ТНГ се доносе у оним интервалима у којима се обезбеђује њихово
усклађивање са кретањем цена на тржишту ТНГ.
Испоручени ТНГ Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке.“
Сходно томе, ако сте сагласни, предлажемо корекцију Члана 2.
3.
МОДЕЛ УГОВОРА
Молимо детаљније појашњење става 1.Члана 5. да је у цену урачуната и провера заптивености
прикључка на боцама као и прикључење боца на систем.
С'поштовањем “
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
1. Наручилац у овом тренутку не може тачно да одреди укупну количину добара које ће му бити
потребне, те се из тог разлога уговор закључује максимално до висине процењене вредности
јавне набавке, а то је 60.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
2. Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације.
3. Комисија наручиоца сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности – Пропан-бутан смеша у боцама за грејање амбуланте у Иванову, бр. ЈНМВ 46/18,
коју ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.dzpancevo.org .
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