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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за јавну набавку добара - Угаљ, бр. 1.1.5

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговоре на захтев за додатним
информацијама или појашњењима у вези припремања понуде у поступку јавне набавке мале
вредности - набавка добара - Угаљ, редни број јавне набавке 1.1.5.

Питање 1.
На страни 10 конкурсне документације стоји следеће: „У погледу уговорене висине јединичне
цена нису могуће измене и допуне уговора. Наручилац може након закључења уговора о јавној
набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати највише до 5% од вредности уговора, о чему је наручилац дужан
да донесе одлуку у складу са Законом о јавним набавкама, а уговорне стране да закључе анекс
уговора. Остале измене и допуне купопродајног уговора могуће су само из нарочито оправданих,
објективних околности, под условом да се не мењају јединичне цене добара, а све у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.“
Да ли би могли предвидети промену цену у случају промене цене код произвођача? У случају да
прихватите ову сугестију, могућност промене цене требало би унети и у Модел уговора.
Одговор на питање 1.
У тачки 5.12. на страни 10 такође стоји: „Изузетно, промене цене угља у току трајања уговорног
периода дозвољене су у складу са променама цена на тржишту и у складу са методологијом
утврђивања цена угља за индустрију и широку потрошњу.“
Измена ће бити унета у Модел уговора.

Питање 2.
Да ли би могли брисати став 3 члана 2 Модела уговора у коме стоји:
„Наручилац задржава право да одступи од процењене количине угља.“
Tакође, у тачки 3.1 испод табеле стоји да „Наручилац задржава право да одступи од процењене
количине угља”тако да би се измена односила и на тај део конкурсне документације.
Одговор 2.
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Измена ће бити извршена и може се преузети са Портала и интернет странице Наручиоца.

Питање 3.
Да ли прихватате следеће услове везане за рекламацију угља:
"Купац је овлашћен да без одлагања, а најкасније у року од 72 сата од преузимања угља достави
Продавцу рекламацију на квалитет испорученог угља у писаној форми оверену и потписану од
стране овлашћеног лица Купца са назначењем и описом недостатка који се рекламира и
предлогом за решавање насталог проблема. Уговорне стране су сагласне да неуредне и
неблаговремене достављене рекламације Продавац неће разматрати.
Продавац је дужан да се одазове позиву Купца за утврђивање квалитета угља, односно да у
случају спречености саопшти Купцу начин решавања рекламације.
У случају рекламације, Купац је дужан да угаљ истовари, изврши одвајање рекламираних
количина од укупно испоручене количине и чува до коначног решења, односно договора
уговорних страна о начину решења проблема."
Одговор 3.
Прихватамо услове везане за рекламацију угља. Измена ће бити извршена и може се преузети са
Портала и интернет странице Наручиоца.

Питање 4.
У тачки 3.2 на страни 4 конкурсне документације стоји: „Рок извршења уговора је 1 година или до
утрошка уговорених количина.“
Потребно је да дефинишете од када се рачуна рок.
Одговор 4.
У тачки 5.10. стоји: Уговор се закључује на годину дана, рачунајући од дана када су га потписале
обе уговорне стране.
Измене ће бити извршене и у тачки 3.2. и у Моделу уговора.

Питање 5.
Да се уговор сачини у 6 (шест) једнаких примерака, од којих би свака страна задржала по 3
(три) примерка.
Одговор 5.
Измену можете преузети са интернет стране наручиоца или са Портала Јавних набавки.

Службеник за јавне набавке
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