1. На питање са образложењем: „У делу III врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције
квалитета, рок извршења, место испоруке добара, под Ђ) Пријем робе, у 2. ставу
наведено је да је понуђач у обавези да приликом допреме робе, пре истовара достави,
између осталих докумената и „Потврду о плаћеним фискалним обавезама за сву
количину робе која је предмет складиштења“,
наручилац даје следећи одговор:
-

Сугестија се прихвата с обзиром да се фискалне обавезе плаћају у складу са важећим
прописима у Републици Србији;

2. На питање: „Да ли се испоручује маркирана или немаркирана роба“, наручилац даје
следећи одговор:
- Испоручује се немаркирана роба.
3. На констатацију да је на 18. страни конкурсне документације дефинисана укупна
вредност „у РСД чији је износ 1.666.0000.000,00 динара, без ПДВ, док је на страни 24.
конкурсне документације дефинисана вредност у износу од 1.666.000.000,00 динара,
без ПДВ, односно 1.998.000.000,00 динара са ПДВ, те да је исказана вредност без ПДВ
увећана за 20% и не одговара исказаној вредности са ПДВ“, наручилац даје следећи
одговор:
- Сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, за понуђача је релевантна цена без
ПДВ-а.
4. У вези са сугестијом да је у конкурсној документацији, у делу који се односи на
обавезне елементе понуде, дефинисано је под редним бројем 7 (страна 12 конкурсне
документације) понуђач у обавези да достави оригинал обавезујућег писма банке о
намерама банке за издавање гаранције за повраћај авансног плаћања, те да
конкурсном документацијом није дефинисан рок важења писма банке о намерама и
предлог да се дефинише рок од 30 дана од дана подношења понуда, односно да се рок
важења оригинал писма о намерама усклади са роком важења понуде, наручилац даје
следећи одговор:
Сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, подразумева се да је рок важења
писма исти као и рок важења понуде.
5. У вези са сугестијом да је изабрани понуђач дужан да достави:
„Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
Понуђач је дужан да у року од 5 радних дана од дана закључења уговора достави
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања која се издаје у висини плаћеног
аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса, и
Банкарску гаранцију за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 радних дана од дана закључења уговора
(или у тренутку закључења уговора), преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи и предлаже измену која ће омогућити достављање

-

банкарских гаранција са роком важности од 30 дана, с тим што ће се њихова важност
продужавати у складу са реализацијом јавне набавке“, наручилац даје следећи одговор:
У складу са чланом 61. став 6. и 7. наручилац је дужан да захтева средства обезбеђења
за повраћај аванса ако је конкурсном документацијом предвиђено авансно плаћање,
као и средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза у случају поступка јавне
набавке чија је процењена вредност већа од износа из члана 57. Закона о јавним
набавкама.
Сагласно наведеном, наручилац је тражио банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом која мора да траје наjкраће до правдања
аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла, имајући у виду смисао и сврху
ових средстава финансијског обезбеђења.

6.

У вези са сугестијом да је на стр. 6 Конкурсне документације потребно извршити додатна
појашњења у делу који се односи на утврђивање количине робе приликом пријема робе
на складишту и предложене допуне, наручилац даје следеће појашњење:

-

Уговор између продавца и купца (добављача и наручиоца) и уговор између купца и
складиштара (оставодавца и складиштара) су независни правни послови.

7.

У вези са захтевом за додатним појашњењем да ли у питању виша сила или процена
понуђача, обавеза понуђача да у случају неповољних хидролошких услова у тачки
испоруке, oбезбеди додатни објекат и неопходну припадајућу опрему за сигуран и
безбедан претовар на релацији пловни објекат - понтон складишта Лединци, чија
раздаљина може бити максимално до 15 метара, наручилац даје следеће образложење:

-

Конкурсном документацијом је дефинисано да је понуђач у обавези да у случају
неповољних хидролошких услова у тачки испоруке, oбезбеди додатни објекат и
неопходну припадајућу опрему за сигуран и безбедан претовар на релацији пловни
објекат - понтон складишта Лединци, чија раздаљина може бити максимално до 15
метара, што је условљено капацитетом пумпе за претовар.
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