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На основу члана 54 и 63 Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Комисија за јавну набавку бр.02/2017 у отвореном поступку, за заједничку набавку добара
деривата нафте Гасно уље Евро дизел (SRPS EN 590) на захтев заинтересованог лица, даје
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Бр.2
Пет и више дана пре истека предвиђеног рока за подношење понуда , заинтересовано лице је у
писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у
року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће:
Питање бр.1
Naime, konkursnom dokumentacijom je definisano da ponuđač dostavlja pismо bаnkе о nаmеrаmа zа
izdаvаnjе bаnkаrskе gаrаnciје zа pоvrаćај аvаnsа u visini trаžеnоg аvаnsа sа PDV i sа rоkоm vаžеnjа dо
kоnаčnоg izvršеnjа pоslа, a u članu 9. predloženog teksta ugovora i u opisu predmeta nabavke za poziciju
rok i način plaćanja stoji avаns 100% pо dоstаvlјаnju bаnkаrskе gаrаnciје zа оbеzbеđеnjе аvаnsnоg
plаćаnjа u rоku dо 45 dаnа.Pitanje se odnosi na tumačenje navedene formulacije (avаns 100% pо
dоstаvlјаnju bаnkаrskе gаrаnciје zа оbеzbеđеnjе аvаnsnоg plаćаnjа u rоku dо 45 dаnа), dali to znači da
se celokupna vrednost tendera neće platiti jednokratno, već sa više posebnih avansnih uplata. Ovo je
pitanje bitno sa aspekta dostavljanja pisma o namerama banke, tj kasnijem izdavanju bankarske garancije,
a tiče se minimalnog iznosa na koji je potrebno izdati bankarsku garanciju za povraćaj avansa.
Питање бр.2
Da li će se prilikom odlučivanja o ponudama primenom kriterijum najniže ponuđene cene voditi računa
o tome da li je roba domaćeg ili je stranog porekla?
Одговор на питање бр.1
Наручилац, односно Купац ће уплату целокупног аванса (у износу 100%) уплатити једнократно у
року до 45 дана по достављању тражених банкарских гаранција.
Одговор на питање бр.2
Приликом одлучивања, критеријум најнижа понуђена цена примениће се у складу са одредбама
члана 86. ЗЈН (Сл.гл. РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

