Пољопривредна школа са домом ученика Футог
Царице Милице 2
21410 Футог
БРОЈ: ДВВрп I/2.4-2019
ДАТУМ: 04.12.2019.

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима
бр.1.

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана
03.12.2019.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара природни гас
(ДВВрп I/2.4-2019), у оквиру кога је поставило следеће питање:

1. Član 2 modela ugovora o snabdevanju prirodnim gasom nije usaglašen sa
Zakonskim o energetici (član 267) i aktima Agencije za energtiku (Metodologija
za odreĎivanja cene gasa na javnom snabdevanju). Jedinična cena koja je
predmet javne nabavke ДВВрп I/2-2019 je cena robe – PRIRODNOG GASA.
Raspisivanjem javne nabavke ponuĎač na slobodnom tržištu bira najpovoljniju
ponudu za cenu prirodnog gasa čime ostvaruje pravo da slobodno bira
snabdevača. Cena gasa na slobodnom tržištu nije predmet regulisanja od strane
Agencija za energetiku Republike Srbije i Agencija ne daje saglasnost na
promenu cene prirodnog gasa na slobodnom tržištu.
2.

U ponuĎenom modelu ugovora ne dostaje član kojim se reguliše obaveza kupca
da dostavi garancije plaćanja za isporučenu robu – prirodni gas, a koja je
neophodna jer je se gas kao roba isporučuje u kontinuitetu, a fakturiše narednog
meseca za prethodni mesec pri čemu postoji rizik za snabdevača da potraživanja
neće biti naplaćena jer se prvo „isporuči roba“ u jednom obračunskom periodu , a
plaćanje se vrši u drugom.

3.

Obrazac strukture cene na strani 36 konkursne dokumentacije ima predviĎeno
polje za unos nabavne cene, nabavna cena nije predmet javne nabavke.

4.

Prijavljena količina je veća nego količina iz JN 2018 a procenjena vrednost JN iz
objavljenog plana JN je manja nego procenjena vrednost JN za 2019 iz
objavljenog plana JN.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
1.

У примедби број. 1. написали сте да члан 2. уговора није усаглашен са
Методологијом за утврђивање цене гаса на јавном снабдевању. На основу
Закона о енергетици („Сл. Гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018 – др. закон),

и члана 2. став 1. тачка 28. и 38. наведеног Закона, јавно снабдевање
природним гасом је продаја природног гаса домаћинствима и малим купцима
по регулисаним ценама, а мали купци природног гаса су крајњи купци чија
годишња потрошња природног гаса до 100.000 м³, и чији су сви објекти
прикључени на дистрибутивни систем природног гаса. Пољопривредна
школа са домом ученика у Футогу, односно наручилац има годишњу
потрошњу природног гаса већу од 100.000 м³, те не може да се определи за
јавно снабдевање, већ мора да спроведе јавну набавку и добије цену гаса
по најповољнијим ценама, односно по ценама које понуђачи понуде
приликом учествовања у јавној набавци.
Члан 2. став 4. говори о
промени цене током реализације, односно
извршења уговора (а не на цену која се односи на понуду понуђача).
Наиме, цена током реализације, односно извршења уговора може да буде
фиксна или променљива. Ако наручилац стави у конкурсној документацији
и моделу уговора да се цена може мењати током трајања уговора, то се
мора тачно дефинисати на основу којих параметара се цена мења, и ти
параметри морају да се образложе.
2.

У тачки 2. нисте навели на које гаранције плаћања сте мислили. Уговор о
јавној набавци је обавезујући односно теретни уговор како за добављача,
тако и за наручиоца, како са становишта Закона о јавним набавкама (члан
3. став 1. тачка 2. наведеног закона), тако са становишта Закона о
облигационим односима (члан 20. Модела уговора конкурсне документације
о набавци природног гаса број ДВВрп I/2.4-2019), и Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (члан 4. став 1.
који каже да се уговором између јавног сектора и привредних субјеката не
може предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана,
односно члан 4. став 2. који каже да се Уговором између субјеката јавног
сектора не може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од
60 дана).
Такође у члану 3. ставу 2. Модела уговора стоји да су средства за набавку
обезбеђена у буџету Града Новог Сада – Градске управе за образовање и
буџета Републике - Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

3.

У тачки 3. сте навели да у обрасцу структуре цене има поље за унос
набавне цене и да она није предмет јавне набавке. Напомињемо, да поред
набавне цене (улазне цене), треба уписати и све зависне трошкове које
понуђач има у предметној набавци, како би се дошло до коначне цене. Члан
61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама каже да конкурсна
документација мора садржати образац структуре понуђене цене са
упутством како да се попуни, што је наручилац и учинио.
Одговор на примедбу број 3. садржан је у Измени конкурсне документације.

4. Одговор на примедбу број 4. садржан је у Измени конкурсне документације.

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.poljosko.edu.rsу року од 3
дана од дана пријема захтева.

