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Факултет техничких наука у Чачку је дана 22. 05. 2018. године примио 

захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за 

јавну набавку ЈНМВ 8/2018, добара, Набавка угља , следеће садржине: 

У вези са Вашом јавном набавком мале вредности бр. 8/2018 добара: набавка угља 

скрећемо пажњу на неусаглашености те Вас молимо да сагледате наше примедбе и 

извршите одређене измене и допуне конкурсне документације као и одлагање рока за 

подношење понуда, будући да на основу предметне конкурсне документације није 

могуће сачинити прихватљиве и одговарајуће понуде у складу са Законом о јавним 

набавкама (Сл.гласник РС“, број 124/2015,14/2015 и 68/2015). Наиме: 

1. У предметној конкурсној документацији, тачније на страни 5/30 у тачки 1.2 

наводите између осталог додатни услов „да у току грејне сезоне 2018/2019 

гарантује сеукцесивна испорука предметног угља по писаном захтеву наручиоца 

у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева купца“. Наведени услов 

захтевате и на страни 7/30 конкурсне документације у изјави понуђача о 

испуњавању услова из члана 75 и 76 Закона у поступку јавне набавке мале 

вредности. Међутим, на страни 13/30 конкурсне документације у тачки 9.2 

Захтев у погледу рока испоруке добара наводите да рок испоруке не може бити 

дужи од 8 дана од дана захтева за испоруку. На основу свега наведеног 

заинтересованом лицу не може бити јасно који заправо рок испоруке захтевате, 

те самим тим није у могућности да сачини и прихватљиву понуду на основу 

неусклађених услова које сте поставили у предметној конкурсној 

документацији. 

Сугеришемо да извршите измене конкурсне документације у складу са нашим 

примедбама и прецизирате рок за испоруку предметних добара. 

Такође сугеришемо да је у самом моделу уговора, вероватно вашом нехотичном 

грешком у потпуности изостављен рок испоруке предметног добра, те је по 

нашем мишљењу потребно извршити и измену у самом моделу уговора за 

предметну јавну набавку, а која се тиче рока испоруке предметних добара који 

ћете претходно јасно дефинисати. 

2. На страни 13/30 конкурсне документације у тачки 9.1 Захтеви у погледу  начина, 

рока и услова плаћања навели сте да је рок плаћања 8 дана од дана пријема 

профактуре за наручену количину угља. У моделу уговора на страни 27/30 

конкурсне документације у члану 7 дефинисали сте плаћање на два начина. 

Будући да начин плаћања у самој конкурсној документацији и моделу уговора 

није усаглашен молимо вас да извршите одређене измене у складу са Законом о 

јавним набавкама како би заинтересована лица могла да поднесу понуде које су 

прихватљиве и одговарајуће за самог Наручиоца. 

Надамо се брзом одговору и изменама конкурсне документације, као и 

померању рока за отварање понуда, у складу да Законом о јавним набавкама, у 

противном ћемо бити принуђени да поднесемо захтев за заштиту права. 

 

С поштовањем, 

 



Одговор на питања 

Наричилац ће у складу са вашим питањима изменити и допунити Kонкурсну 

документацију и исте објавити је на сајту Факултета и Порталу јавних набавки . 

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 8/2018 


