
Наручилац: Јавно предузеће “Водоканал” Бечеј 
Адреса: Данила Киша 8/а, Бечеј 
Број: ЈН I-4/20 
Датум: 20.11.2020. године 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), а поводом Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације број ЈН I-4/20, у поступку јавне набавке добара – Набавка 
горива, Комисија за јавне набавке доставља следећа појашњења: 
 
 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 1: 
Како не коростите нови портал јавних набавки, обзиром на ситуацију са пандемијом и да се 
већина послова обавља он лине мислим да би са ваше стране било фер и коректно да 
докмунетација буде у wорду уместо у пдф-у. 
 
Такође предлажем да се избаци као додатни услов достављање уговора и фактура са 
пратећом докумнетацијом зато што то аутоматски повлачи посету архивама а у условима 
када смо физички удаљени из седишта наших фирми и немогуће. 
 
Ако је “толико битно” достављање и скупљање непотребне папирологоје исту заменити 
бонитетом који пружа ширу и поузданију слику и о пословном и о финансијаком пословању. 
Уопште достављање било какаве докуметације је сувишно зато што све битно за сваку јавну 
набавке и за сваку фирму је јавно доступно. Време предаје документације било би 
неопходно померити на 12:00 зато што је то време које могу гарантовати сви достављачи 
брзе поште. 
 
Све ове промене на које смо указали захтевају онда и промену рока предаје саме 
документације. 
 
ОДГОВОР БРОЈ 1: 
Наручилац сматра да нема основа за измену конкурсне документације, и да је иста у складу 
са ЗЈН. Желимо да Вас подсетимо да доказивање додатних услова у поступку јавне набавке 
мале вредности је могуће и достављањем Изјаве понуђача о испуњености додатних услова 
којa се даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а Наручилац може да 
наведене доказе у конкурсној документацији затражи од најповољнијег понуђача а пре 
доношења одлуке о додели уговора. 
 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 2: 
Обраћам Вам се са молбом за измену конкурсне документације. Важи са све 3 партије : 
У Моделу уговора у члану 7. наведено је да уговор важи годину дана или до реализације 
уговорених средстава. Молимо Вас за измену тако да стоји да је рок важења уговора годину 
дана, а најдуже до реализације уговорених средстава. На тај начин јасно је прецизирано 
колико траје уговор, и да неће престати да важи уколико нису утрошена средства 
предвиђена за јавну набавку. Молимо Вас да размотрите измене и да нам доставите уговор. 
 
ОДГОВОР БРОЈ 2: 
На основу приспеле молбе потенцијалног понуђача, наручилац  је размотрио исту, те истиче 
да се дати став у члану 7. модела уговора конкурсне документације у предметној јавној 
набавци добара – Набавка горива, број ЈН I-4/20, односи управо на то да је важење уговора 
ограничено на временски период од годину дана максимално, с тим да тај период може бити 



и краћи од годину дана уколико дође до реализације уговорених средстава пре истека 
периода од годину дана, али да исти никако не може бити дужи од годину дана, чак иако по 
истеку периода од годину дана уговорена средства евентуално не буду реализована.  
 
Из тих разлога, не можемо прихватити молбу усмерену на измену модела уговора конкурсне 
документације, обзиром да би се предложена формулација потенцијалног понуђача која 
гласи „најдуже до реализације уговорених средстава“ могла тумачити управо у смислу 
постојања могућности важења уговора дуже од годину дана,  уколико уговорена средства не 
би била реализована у том периоду, а што у конкретном случају свакако није предвиђено. 
 
Сходно претходно наведеном, наручилац сматра да нема основа за измену конкурсне 
документације односно модела уговора. 
 
 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 3: 
Уважавате ли као доказ пословног капацитета изјаву једног од наших купаца на 
меморандуму о сарадњи, фактички референсе од купца? 
 
ОДГОВОР БРОЈ 3: 
Не. 
 
                                                                                                                  
                                                                        Комисија за јавну набавку ЈН I-4/20 
 
 
 
* документ је важећи без потписа и печата 


