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ЈП Водовод и канализација Пирот 

ул. Војводе Мишића 36 

ПИБ: 100385085; МБ: 07131518 

Интернет страница: www.pivoda.rs  

Датум: 12.09.2018. год. 

Дл. број: 13/18-1 

 

 

 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 

документације бр. _____ од ___.08.2018. године за отворени поступак јавне набавке бр. 

13/18: добра – набавка моторног горива за обављање делатности (у даљем тексту: 

Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: 

Комисија) наручиоца ЈП Водовод и канализација Пирот из Пирота, у законском року 

објављује, свим заинтересованим лицима,  

 

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованих лица  

за отворени поступак јавне набавке - добара  

бр. 13/18 – „Набавка моторног горива за обављање делатности“  

 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 

захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 

одговор/појашњење на исто: 

 

Питања/захтеви за појашњења:  

 

Овим путем Вам шаљемо предлог и захтев за измену конкурсне документације ЈН 

БР. 13/18 – набавка горива, тако да се унесу следеће промене и то : 

  

1. Moдeл пoнуђeнe цeнe измeнити тaкo дa пoнуђaчи унoсe вaжeћу звaничну мaлoпрoдajну 

цeну нa стaници нajближoj нaручиoцу кao и пoнуђeну цeну. Рaзликa измeђу тe двe цeнe 

прeдстaвљaлa би пoнуђeни пoпуст oднoснo рaбaт. 

  

2. У мoдeлу угoвoрa унeти oдрeдбу кojoм сe прeцизирa дa je пoнуђaч дужaн дa сe придржaвa 

пoнуђeнoг пoпустa тoкoм цeлoг трajaњa угoвoрa и дa гa oбрaчунaвa нa звaничaн 

мaлoпрoдajни цeнoвник. 

Укoликo сe изaбрaни пoнуђaч нe придржaвa пoнуђeнoг рaбaтa тoкoм трajaњa угoвoрa угoвoр 

ћe бити рaскинут. 
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Образложење : 

  

Прeдлoжeнe измeнe би штитилe прe свeгa интeрeсe нaручиoцa jeр би oбeзбeдилe нижу цeну 

тoкoм трajaњa угoвoрa, aли и нaручиoцe jeр би смaњилo мoгућнoст пojaвe нeлojaлнe 

кoнкурeнциje кoja би пo сaдaшњeм мoдeлу кoнкурснe дoкумeнтaциje у трeнутку пoднoшeњa 

пoнудe мoглa дaти нижу цeну кaкo би oднeли пoбeду нa тeндeру дoк би je мoгли пoвeћaти 

вeћ oд пoчeткa рeaлизaциje угoвoрa. 

  

Молимо Вас да одговорите на наш предлог и захтев за измену документације у што краћем 

року. 

  

С поштовањем, 

 

 

Одговори/појашњења:  

 

И ако је Наручилац захвалан заинтересованом лицу што предлаже измену конкурсне 

документације како би истом Наручилац сам себе заштитио, исти је мишљења да тренутна 

формулацију у конкурсној документацији је у потпуности у складу са позитивним 

прописима Републике Србије, јер у случају било каквих недоумица или сумњи у истините 

податке у понудима, је Наручиоцу на диспозицији низ могућности да њихову саобразност 

и озбиљност провери, те санкционише несавесне понуђаче. Другим речима, од свих 

понуђача се очекује да буду озбиљни и да наводе истините податке, без злоупотреба или 

скривених намера, те ће Наручилац са тим очекивањима и спроводити поступак предметне 

јавне набавке. 

 

Међутим, како је заинтересовано лице показало добру намеру указавши на исто, Наручилац 

ће направити анализу датих предлога и евентулано усвојити неке од њих, уподобљавајући 

их спрам својих специфичности и специфичности тржишта предметних добара.    

 

 

Комисија за отворени поступак јавне набавке бр. 13/18 
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