Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 015-404-77/2017-13
Датум: 11.09.2017. године
Кула
Предмет:

Захтев за додатним информацијама
документације за ЈН бр. 33/2017

или

појашњењима

конкурсне

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,
14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке у отвореном поступку број 33/2017, Јавна
набавка добара – Енергенати за кориснике буџетских средстава за грејну сезону
2017/2018 (ознака из ОРН: 09100000 – горива, објављене на Порталу јавних набавки и
интерент страници наручиоца 15.08.2017. године а измене и допуне конкурсне
документације објављене дана 05.09.2017.године у вези Захтева заинтересованих
лица који смо примили путем електронске поште дана 11.09.2017. године у 08:49
часова, која гласе:

Питање 1:

Поштовани,
Захтев за појашњење који смо вам доставили 7.9.2017. није се односио на члан 63. већ на
члан 76. ЗЈН. У захтеву смо вас замолили да нам објасните природу обавезе наручилаца,
одн. купаца да попуњавају образац 7. ваше конкурсне документације или да издају
захтевану потврду на сопственим. На то питање нема одговора, али зато тврдите да је то
у складу са чланом 76. став 2. тачка 3. ЗЈН. Међутим, став 2. уопште нема тачку 3. већ
тачка 2. има подтачку 3., где пише: „опис понуђачеве техничке опремљености и
апаратуре, мера за обезбеђивање квалитета и капацитета за истраживање и развој.“
Дакле, нигде се не помиње оно што ви тврдите, као ни у другим деловима члана 76. ЗЈН.
Дана 8.9.2017. упућен вам је други допис којим вам је у најбољој намери скренута
пажња да конкурсном документацијом нисте јасно дефинисали предмет јавне набавке
бр.33/2017 (партија 3 –угаљ), одн. асортиман угља који желите, због чега нећемо бити у
могућности да сачинимо понуду.
Такође, у најбољој намери скрећем вам пажњу да у Модел уговора за партију 3 (који сте
назвали Уговор) нисте унели податке о купцима са којима треба закључити уговоре, тако
да испада да овлашћено лице понуђача потписује и оверава уговор са непознатим
купцем.
Овде морамо напоменути и да Огранак ЕД Србија-Колубара-рударски базен Колубара
д.о.о. Лазаревац не постоји, већ постоји РБ Колубара као Огранак ЈП ЕПС, Београд.
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Због свега наведеног предлажемо да извршите потребне измене конкурсне
документације за партију 3, како би се избегли проблеми о којима у вашем појашњењу
говорите.

Одговор 1:
Прихватамо Ваш предлог да у конкурсној документацији на страни 12 тачка 2 а који се
односи на Партију 3. Извршимо измену конкурсне документације, те се мења и гласи („за Партију 3 – доставити само списак испоручених добара без потврде о извршеним
испорукама“).
Асортиман који тражимо је комад-коцка као што је наведено у Измени 2. Конкурсне
документације а што представља ваш асортиман из понуда.
Модел уговора за Партију 3, с обзиром да се ради о заједничкој набавци а која се врши у
складу са чланом 50 ЗЈН, у коме су у члану 2 став 1 наведени купци са количинама
тражене испоруке као и укупна цена која је наведена у техничкој спецификацији а треба
да се искаже у обрасцу понуде за Партију 3, а имајући у виду одердбу става 2 истог члана
да ће сви корисници, односно учесници у заједничкој јавној набавци закључити
појединачне уговоре а што ће проистећи након окончања поступка јавне набавке,
односно, коначности одлуке о додели уговора. Према томе сматрамо да су одредбе
уговора о куповини угља за Партију 3 довољно и прецизно дефинисане како би се након
наведеног спроведеног поступка јавне набавке, у складу са ЗЈН могли закључити
појединачни уговори са наручиоцима-корисницима.
Такође указујемо да из Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више
наручилаца бр. 015-404-77/2017-1, сасвим је прецизно дефинисано о којим Наручиоцима корисницима се ради, где је Општинска управа овлашћена за спровођење јавне набавке,
сем потписивања појединачних уговора.
Према томе сматрамо да, с обзиром на садржину „спорног“ модела уговора на садржину
по вашем питању, не постоје недостаци због којих овај модел уговора не би био правно
ваљан.

Одсек за јавне набавке
Комисија за јавну набавку
33/2017
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