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Наручилац: Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених           
површина и гробља „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ Чачак
Улица Симе Сараге бр. 71, 32000 Чачак

Адреса: Улица Симе Сараге бр. 71

Место: Чачак

Број: 2941/18-ЈНМВ-Д-25/2018

Датум: 31.10.2018. године

                                                     Питања и одговори

Допис са примедбама

Допис са примедбама

Предмет: Појашњење конкурсне документације

Поштовани,

Да ли је могућа измена критеријума за доделу уговора, који се пондерише са 30 пондера, 
а односи се на поседовање продајног објекта на удаљености мањој од 1 км од седишта наручиоца?
Предлажемо да се наведеи услов измени, и да максималан број пондера добије и понуђач који има 
продајни објекат на удаљености до 2 км.

Променом наведеног модела пондерисања, повећава се конкурентност и повећава могућност да и 
остали услови буду повољнији за наручиоца.

Одговор:

Поштовани,

ЈКП “Градско зеленило” Чачак из разлога ефикасности и економичности, а у складу са пословном
политиком захтевима да предузеће поштује рокове који су кратки у извођењу  није у могућности да
промени начин пондерисања у вези удаљености бензинске станице од седишта наручиоца.

У упутству понуђачима како да сачине понуду у ствау 10.2. наводите да се цена мора бити фиксна.

Образложење: 01.01.2011. године престао је да важи Правилник о промени цена. Укидањем Уредбе по
којој  се  цене  нафтних  деривата  мењају  одлукама  државних  органа-цене  нафтних  деривата  се
слободно формирају на тржишту.

Сходно томе продаја робе се врши по малопродајним ценама из ценовника Продавца важећим на дан
преузимања робе.

Компанија  која  је  поднела  “допис  са  примедбама” задржава  право  промене  цена,  у  складу  са
кретањем на тржишту и својом комерцијалном политиком, при чему се врше промене ценовника.

У конкурсној документацији, нисте навели на који начин се изражава попуст. 

Такође, у Модел уговора потребно је унети одредбу којом се прецизира да је понуђач у обавези да се
придржава понуђеног попуста током трајања уговора и да га обрачунава на званичан малопродајни
ценовник.

У случају непоштовања наведене одредбе, уговор ће бити раскинут.

Предложене измене би штитиле интересе наручиоца, јер би обезбедиле нижу цену током трајања
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уговора, али и наручиоце, јер би се смањила могучност појеве нелојалне конкуренције која би по
садашњем моделу уговора и конкурсне документације, у тренутку подношења понуде могла дати нижу
цену, а повећати је већ од почетка реализације уговора.

Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у вашој конкурсној 
документацији, као и померање рока за предају документације.

Одговор:

Поштовани,

ЈКП “Градско зеленило” Чачак је у    упутству понуђачима како да сачине понуду у   ставу     10  .  2  .  изменило
Конкурсну документацију на следећи начин: 

У случају да се цене горива - деривата снизе или повећају услед измене тржишних услова, (промена:
акцизе, ПДВ-а, такси сл.) добављач ће зарачунавати цену која је важећа на дан испоруке.

Имајући у виду напред наведено, цену је могуће повећати само услед промене акцизе, ПДВ-а и такси,
што  не  укључује  промену  цена  услед  промене  пословне  политике  или  комерцијалне  политике
добављача.

Такође, наручилац задржава постојећи модел уговора који не предвиђа попуст, већ се понуђене цене
могу кориговати само услед промене акцизе, ПДВ-а, такси сл. 

У Чачку 31.10.2018. године

Комисија:

Горан Илић, ср.                                                                                                            

Марија Тањевић, ср                                                                                                                 

Катарина Тутуновић, ср

факс: 032/5373760 

е-маил: pravnasluzba@gradskozelenilocacak.rs 

  Октобар 2018. године
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