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Предмет: Одговор на захтев за измену конкурсне документације

Дана 20.03.2017. године примили смо захтев у вези поступка јавне набавке
мале вредности - набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за возила из
возног парка ЈП ''Градац'' Чачак ), редни број јавне набавке мале вредности 01/Д2017, заведен код наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак под бројем 79/2017-ЈН од
20.03.2017. године.

Текст захтева:

''Поштовани,
Молимо Вас да размотрите измену конкурсне документације и то у делу:
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА - Да ли
је прихватљиво одложено плаћање од 15 дана и 2 пута месечно фактурисање?
Предлаже се измена Модела уговора и то у члану 3. - брисати. Предлаже се
измена у: Цене нафтних деривата, остале робе и услуга у Србији које Продавац
пружа на БС, утврђују се одлукама продавца у складу са кретањем цена на
тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Испоручене нафтне деривате,
осталу робу и услуге у Србији, Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи
на дан испоруке, а која подразумева дан преузимања нафтних деривата од стране
купца на БС Продавца у Србији.
Молим Вас за појашњење члана 5 модела уговора – да ли се подразумева да
за сваку испоруку Продавац је дужан да изда фактуру? И уколико је одговор
потврдан да ли је могућа промена конкурсне документације у којој би се испоруке
фактурисале 2 пута месечно?
Унапред хвала''.
На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник
Републике Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак Вам
доставља следећи одговор:
На предлог заинтересованог лица који се односи на модел уговора као саставног
дела конкурсне документације, конкретно брисање чл. 3. означеног уговора,
наручилац је у предметној конкурсној документацији и моделу уговора предвидео
институт ''усклађивање цене'' након закључења уговора о јавној набавци, односно
наручилац је у циљу заштите начела интереса обе уговорне стране предвидео
поделу ризика повећања или смањења цене предметних добара до 3% у току
важења уговора, управо из разлога немогућности процене промена цена нафних
деривата на тржишту, јер би у супротном и понуђач и наручилац могли доћи у
ситуацију да трпе штету већих размера услед наглог повећања или смањења цене
( принцип равномерне поделе ризика ).
С обзиром да у садржини захтева заинтересованог лица, исти наводи да се
цене нафтних деривата, остале робе и услуга у Србији које продавац пружа на
бензинским станицама утврђују одлукама продавца у складу са кретањем цена на
тржишту нафтних деривата у Републици Србији, као и да се фактуре формирању по
ценама које важе на дан испоруке, а који подразумева дан преузимања нафтних
деривата од стране купца на бензинским станицама продавца у Србији, наручилац
сматра да ниједним прописаним захтевом из конкурсне документације, нити
одредбом модела уговора не угрожава право било ког потенцијалног понуђача да
сходно принципу ''слободног формирања цене'' формира своју цену (понуђену
цену) у понуди са којом ће учествовати у поступку јавне набавке, чиме је

наручилац обезбедио широку конкуренцију, узимајући у обзир велики број
потенцијалних понуђача који нуде предметна добра, без фаворизовања једне
категорије понуђача дискриминацијом осталих.
Дефинисањем елемента ''усклађивање цене'' у конкурсној документацији и моделу
уговора, наручилац управо омогућава остваривање горе описаног права у смислу
слободног формирања цене, с обзиром да се оставља могућност да се свака
промена цене у току важења уговора благовремено документује наручиоцу, који ће
приступити формирању нове цене применом формуле детаљно описане у
конкурсној документацији.
Дакле, прописаним елементом ''усклађивање цене'' наручилац ни у ком случају не
задире у комерцијалну политику било ког од потенцијалних понуђача предметних
добара, чиме се у пуној мери штити начело једнакости понуђача које је прописано
као једно од најважних начела Закона о јавним набавкама.
Сврха спровођења поступка јавне набавке јесте у томе да наручилац закључи
уговор са добављачем чија је понуда применом критеријума за оцену и рангирање
оцењена као најприхватљивија ( у конкретном случају критеријум ''најнижа
понуђена цена'' ), на који начин се обезбеђује транспарентност у функиционисању
корисника јавних средстава, као и најрационалније трошење јавних средстава. У
супротном, обесмислило би се функционисање система јавних набавки, уколико
наручилац не би детаљно предвидео, између осталог, и начин усклађивања цене као
битног елемента уговора, посебно када је реч о набавци специфичних добара као
што су нафтни деривати чија цена је због разних околности подложна честим
променама, чиме би и потенцијални понуђачи могли бити доведени у заблуду у
смислу својих уговорних обавеза.
У делу захтева који се односи на појашњење чл. 5 модела уговора наручилац
истиче да је истим чланом предвиђено да се наручилац обавезује да изврши
исплату цене добара из предмета овог уговора у року од 30 дана од дана пријема
рачуна за сваку испоруку, који испоставља добављач на основу документа којим је
потврђена испорука добара из предмета овог уговора.
Из предњег текста произилази да је продавац дужан да за сваку испоруку изда
фактуру, што је и одговор на ваше питање. Овакав начин фактурисања и плаћања је
у складу са финансијским могућностима наручиоца како би благовремено
испоштовао уговорене валуте плаћања преузете закљученим уговорима са
добављачима.
Из свих горе наведених разлога, наручилац у потпуности остаје при објављеној
конкурсној документацији.
Комисија за јавну набавку

