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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке угља и дрва
за потребе организационих јединица РФЗО за период од годину дана, број 404-22-110/15-21

Дана 02.09.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-18/15-7
од 03.09.2015.године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке угља и дрва за потребе
организационих јединица РФЗО за период од годину дана, број 404-22-110/15-21, сходно члану 63.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача:

1. Питање: „На страни 6 у обрасцу Техничка спецификација стоји да:
- Цена угља, коју ће понуђач понудити у својој понуди, мора да обухвата и цену транспорта, испоруке
и истовара угља у организационе јединице Наручиоца;
- Цена дрва, коју ће понуђач понудити у својој понуди, мора да обухвата и цену транспорта, испоруке
и истовара у организационе јединице Наручиоца, као и резање и цепање дрва.
Да ли се подразумева истовар угља у двориште организационе јединице Наручиоца или и
уношење у просторије за складиштење?
Да ли се дрва режу и цепају на стоваришту Понуђача и таква истоварају у двориште
организационе јединице Наручиоца са или без уношења у просторије за складиштење.“
Одговор: Наручилац мења конкурсну документацију на следећим странама:
1. на страни 6, Техничка спецификација, и то текста испод тебеле, па уместо текста:
„Цена угља, коју ће понуђач понудити у својој понуди, мора да обухвата и цену транспорта,
испоруке и истовара угља у организационе јединице Наручиоца;
Цена дрва, коју ће понуђач понудити у својој понуди, мора да обухвата и цену транспорта и
испоруке у организационе јединице Наручиоца, као и резање и цепање дрва.“
сада стоји текст
„Цена угља, коју ће понуђач понудити у својој понуди, мора да обухвата и цену транспорта,
испоруке, истовара и уношење угља у просторије за складиштење у организационе јединице
Наручиоца;
Цена дрва, коју ће понуђач понудити у својој понуди, мора да обухвата и цену транспорта и
испоруке, као и резање, цепање и уношење дрва у просторије за складиштење у организационе
јединице Наручиоца.
Понуђачи дрва режу и цепају на својим стовариштима;

2. на странама од 23 до 36 у Обрасцима „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КОЈА У СЕБИ
САДРЖИ СТРУКТУРУ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ“ у делу који се односи на
Напомену, па уместо текста:
„Напомене:
У цену морају бити урачунати и следећи трошкови:
- за угаљ - трошкови транспорта, испоруке и истовара угља;
- за дрва - трошкови транспорта, испоруке, резања и цепања дрва.“

сада стоји текст:
„Напомене:
У цену морају бити урачунати и следећи трошкови:
- за угаљ - трошкови транспорта, испоруке, истовара и уношење угља у просторије за складиштење;
- за дрва - трошкови транспорта, испоруке, резања, цепања и уношење дрва у просторије за
складиштење“
3. на страни 42. у Моделу уговора, мења се текст:
- члана 1. па уместо текста
„Предмет овог уговора је куповина угља и дрва за потребе организационих јединица РФЗО, са
испоруком, истоваром, резањем и цепањем, у седишту организационих јединица Купца, за
Партију/е_______________ у свему према Техничкој спецификацији садржаној у Конкурсној
документацији, усвојеној Понуди Продавца број ______, од _____., заведеној код Купца под 08/3 број
________, од _____., и Дистрибутивној листи која чини саставни део уговора ( у даљем тексту
уговора: техничка документација)“
сада стоји текст
„Предмет овог уговора је куповина угља и дрва за потребе организационих јединица РФЗО, са
испоруком, истоваром, резањем, цепањем и уношењем у просторије за складиштење, у седиште
организационих јединица Купца, за Партију/е_______________ у свему према Техничкој
спецификацији садржаној у Конкурсној документацији, усвојеној Понуди Продавца број ______, од
_____., заведеној код Купца под 08/3 број ________, од _____., и Дистрибутивној листи која чини
саставни део уговора ( у даљем тексту уговора: техничка документација)“
- Члана 2. став 1 па уместо текста
„ У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, истовара, резања и цепања као и сви
трошкови које је Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара,
претоваром, транспортом, истоваром и испоруком, односно исплатом цене из става 1. овог члана
Купац је измирио све обавезе према Продавцу.“
сада стоји текст
„ У цену из става 1. овог члана урачунати су
уношења у просторије за складиштење, као и
паковањем, заштитом од оштећења и губитка
испоруком, односно исплатом цене из става 1.
Продавцу.“

трошкови испоруке, истовара, резања, цепања и
сви трошкови које је Продавац имао у вези са
добара, претоваром, транспортом, истоваром и
овог члана Купац је измирио све обавезе према

Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интернет страници објавити Конкурсну
документацију (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) са наведеном изменом.

Комисија за јавну набавку.
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