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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.
У предметној конкурсној документацији, тачније на страни 9/27 у тачки 5.10 „Захтеви од значаја за
прихватљивост понуде“ у ставу 3 наводите:
„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.“
На страни 10/27 у тачки 5.12 „Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у
понуди“ наводите следеће:
„Цена мора бити фиксна и не може се мењати. 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.“
На страни 26/27 модела уговора у члану 4 ставу 2 истичете:
„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.“
На основу свега наведеног заинтересованом лицу не може бити јасно: да ли има у изузетним
случајевима промене цена, како је наведено у тачки 5.12 конкурсне документације и члану 4
модела уговора, или промене цене нема, како је наведно у тачки 5.10 конкурсне документације?
Законом о јавним набавкама у члану 61 ставу 1 је јасно наведено да је Наручилац дужан да
припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме
прихватљиву понуду, што у конкретном случају није испуњено.
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Сугеришемо да извршите измене конкурсне документације у складу са нашим примедбама и
усагласите све тачке конкурсне документације у смислу да ли има промене цена у изузетним
случајевима или не.

Одговор на питање 1.
Прихватамо сугестије. Измене ће бити унете у Конкурсну документацију.

Питање 2.
Такође тражимо појашњење за текст у конкурсној документацији у тачки 5.12 и члану 4 модела
уговора:
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.“
Ко у конкретном случају ко може вршити промену цена на тржишту и по чијој методологији се
промена врши? Да ли се у конкретном случају мисли на промену цена на тржишту коју изврши сам
произвођач предметних добара?

Одговор 2.
У конкретном случају се мисли на промену цена надлежног органа Продавца у складу са
променама цена на тржишту и у складу са Методологијом утврђивања цена угља за индустрију и
широку потрошњу.
Измена ће бити извршена у Конкурсној документацији и може се преузети са Портала и интернет
странице Наручиоца.

Службеник за јавне набавке
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