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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац објављује 

Одговор на питање понуђача  у вези са конкурсном  документацијом 
за ЈН-18/2017 - материјал за грејање

                     

Питање понуђача:

Захтев наручиоца посла да се испорука добара врши сукцесивно у року од 3 дана 
од добијеног захтева крајње је непрецизно постављена и може у пракси значити да 
наручиоц  посла има право да сваки  дан  даје  налог  да му се испоруче  тражена 
добра  у  року  од  3  дана.  Стага  понуђачима  није  могуће  одредити  транспортне 
трошкове као битан елемент понуђене цене.
Тражимо  да  наручилац  посла  измени  конкурсну  документацију  на  начин  да  рок 
испоруке буде 3 дана од добијеног захтева али квартално.

П.С.
Предлажемо наручиоцу посла да погледа већ донете одлуке Републичке комисије 
по питању сукцесивне испоруке,  како би избегли подношење захтева за заштиту 
права.

Одговор наручиоца:

Наручилац је у поглављу II конкурсне документације-Врста, техничке карактеристике 
(спецификације), квалитет, количина и опис добрара, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, евентуалне додатне услуге и сл. 
навео да ће се набавка вршити сукцесивно, у складу са потребама наручиоца, са 
роком испоруке  не  дужим од 3 дана од пријема захтева  и  важењем уговора до 
исцрпљења уговорене вредности, а најдуже 12 месеци.
Такође, чланом 3. модела уговора о набавци материјала за грејање дефинисано је 
да је количина добара утврђена оквирно, на годишњем нивоу и да наручилац има 
право да приликом набавке одустане од материјала и делова који му нису потребни, 
а  да  потребне  количине  повећа  преко  планираних.  Даље  је  истим  чланом 
дефинисано  да  ће  количина  преузетих  добара  за  време  трајања  уговора  бити 
одређена  у  складу  са  стварним  потребама  Наручиоца,  односно  да  се  може 
разликовати  од  уговорене,  с  тим  да  не  може  прећи  уговорену  вредност  за  ЈН 
18/2017.

Имајући  у  виду  делатност  Наручиоца  и  чињеницу  да  се  предметни  материјал 
набавља за одржавање система даљинског грејања, као и да никако није могуће 
прецизно  унапред  предвидети  како  врсту  тако  ни  стварне  количине  потребног 
материјала,  па  самим  тим  ни  прецизне  рокове  испоруке,  Наручилац  је  одредио 
сукцесивну  испоруку,  у  року  од  три  дана  од  пријема  захтева.  При  томе,  током 
вишегодишње праксе набавки предметног и сличног материјала, Наручилац никада 
није имао нереалне захтеве од испоручилаца у смислу свакодневних захтева за 
испоруку, него су захтеви слати у примереним роковима и размацима. У претходне 
две године у пракси је било по 19 испорука предметног материјала у току важења 
уговора од годину дана.
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Дефинисањем рока испоруке од 3 дана од добијеног захтева али квартално, како 
потенцијални понуђач захтева,  Наручилац би могао бити доведен у ситуацију  да 
једном  кварталном  испоруком  не  набави  сав  потребан  материјал,  тј.  да  није  у 
могућности да оствари неку другу набавку материјала у том кварталу за којим му се 
може  указати  потреба  (хитне  набавке  које  се  не  могу  предвидети),  чиме  би  се 
угрозило одржавање система даљинског грејања и основне делатности производње 
топлотне енергије, односно довело до прекида у испоруци топлотне енергије.

На  основу  напред  изнетог,  Наручилац  остаје  при  захтевима  из  конкурсне 
документације.

Комисија за јавну набавку
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