НАРУЧИЛАЦ: Установа Спортски центар“БОР“ у Бору
АДРЕСА : Зелени булевар бб, 19210 Бор
ПИБ : 106370178
МАТИЧНИ БРОЈ: 17782126

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са
припремањем понуде
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији је предмет добра- гориво за
моторна погон (Евро премијум БМБ95 и Евро дизел) , бр. ЈН 04/2017, Наручилац је у складу са
чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.
Питање: Поштовани, У тачки 9.1 конкурсне документације пише да тражите одложено плаћање.
Да ли постоји воља Наручиоца да прихвати авасно плаћање због малих количина које
наручујете(58 литара EP BMB 95 и 130 литра Евро дизела на месечном ниву).
Питање: Поштовани,
Увидом у Васу конкурсну документацију ЈН бр. 4/2017 уоцила сам неускладјеност везано за
фактурисање. На страни 4 наводите да це се гориво преузимати путем дебитних картица
(авансно плацање) И страни 12 да це се плацање врсити на основу предрацуна а у Моделу
уговора на страни 22, цлан 5, наводите да це се плацање врсити одлозено у року од ____ дана од
датума издавања фактура. Потребно је да се определите за дебитне или кредитне картице тј.
авансно или одлозено плацање.
Одговор: Пошто су питања слична дајемо један одговор.
На основу вашег питања увидели смо неусклађеност у конкурсној документацији тако да смо
извршили измену конкурсне документације и то:
- на страни 12. тачка 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања и тачка 9.2. Захтев у
погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) ,
- на страни 22. Конкурсне документације(Модел уговора) у члану 5. став 1.
Дозвољава се авансно плаћање путем картице.
У складу са члном 63.став 5. Закона о јавним набавкама продужује се рок за подношење понуда
(13.11.2017.година) и све је објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страни
наручиоца дана 01.11.2017.године( Измена конкурсне документације и Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда).
Хвала на постављеним питањима и на указаној грешци.
КОМИСИЈА

