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- горивa за
моторна погон (Европремијум BMB 95, Евродизел и Течни гас ТНГ) , бр. ЈНМВ 03/2018, Наручилац је
у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.
Питање:
Постовани,
Увидом у конкурсну документацију за јавну набавке мале вредности бр. 03/2018 у моделу уговра
на страни 22 у Члану 5. наводите да желите авансно плаћање, а у члану 6. наводите да “Наручилац
уплацује динарска средства на рачун Снабдевача бр._________ код банке _________, у року од
____ дана, од датума издавања фактуре.” Што се односи на одложено плаћање. Молим Вас да се
определите за начин плаћања И ускладите документацију.

Одговор:
На основу вашег питања увидели смо неусклађеност у конкурсној документацији тако да смо
извршили измену конкурсне документације и то:
на страни 22 у члану 6. Модела уговора:
„Наручилац уплаћује динарска средства на рачун Снабдевача бр. _______________________ код
банке __________________________, у року од ______ дана, од датума издавања фактуре“.
Члан 6. У Моделу уговора мења се и гласи
Наручилац уплаћује динарска средства на рачун Снабдевача бр. _______________________ код
банке __________________________, сукцесивно у складу са својим потребама.
Начин плаћања је авансни, сукцесивно у складу са потребама наручиоца.
У складу са члном 63.став 5. Закона о јавним набавкама , измена овог члана не мења битно услове
из конкурсне документације и не тражи додатне дозволе већ се само ради о усклађености члана 5.
и члана 6. Модела уговора у конкурсној документацији на страни 22., нема потребе да се продужи
рок за подношење понуда (05.02.2018.година) и све је објављено на Порталу јавних набавки и на
интернет страни наручиоца дана 01.02.2018.године( Измена конкурсне документације ).
Хвала на постављеним питањима и на указаној грешци.
КОМИСИЈА

