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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ
И РАДНИМ ВЕШТИНАМА, НОВИ САД
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 404-172/2017-5 од 10.08.2017. године у
поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара, материјал за саобраћај, број
јавне набавке ЈНМВ-5/2017
У складу са чланом 63. став 3., Закона о јавним набавкама, а на основу дописа, 404172/2017-6 од 11.08.2017. године, од стране заинтересованог понуђача дајемо појашњење
конкурсне документације 404-172/2017-5 од 10.08.2017. године у поступку јавне набавке
мале вредности за набавку добара, материјал за саобраћај, број јавне набавке ЈНМВ5/2017
Заинтересовани понуђач је, у складу са законом и конкурсном документацијом предметног
поступка јавне набавке, затражио од наручиоца додатна појашњења конкурсне
документације предметног поступка јавне набавке, следеће садржине:
Поштовани,
Молим Вас за појашњење конкурсне докуметнације у поступку ЈН 5/2017 Материјал за
саобраћај.
Да ли је једино прихватљиво одложено плаћање?
Да ли се фактурисање врши након сваке испоруке (у моделу уговора је наведено “Рок
плаћања _____дана од испоруке добара”)?
Да ли постоји могућност да понуђачи понуде једном или два пута месечно фактурисање
(за прву и другу половину месеца или за цео месец одједном)?
Kомисија за јавну набвку даје следеће појашњење:
Конкурсном документацијом у тачки 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ, у првом ставу је наведено да понуда мора бити сачињена у складу са условима
и упутством из Конкурсне документације у супротном понуда ће бити одбијена и као таква
неће бити предмет стручне оцене. Дакле Наручилац је конкурсном документацијом
дефинсао да рок плаћања не може бити краћи од 30 дана а највише 45 дана, а понуђач
треба да упише у дефинисаном конкурсном документацијом интервалу који је рок
плаћања.
Конкурсном документацијом у тачки 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ на страни 13/30 је дефинисано: Не може се прихватити (понуђено) авансно
плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као
неприхватљива.
Изменом Конкурсне документације број 404-172/2017-7 од 14.08.2017. године, захтевно је
да се понуђач изјасни:

„Рок плаћања износи _________ дана (минимум 30 дана, а највише 45 дана) од датума
фактурисања испоручених добара“, па са становишта Наручиоца није битно како ће
понуђач вршити фактурисање (након сваке испоруке, једном или два пута месечно, за
прву и другу половину месеца или за цео месец одједном).
Појашњење објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, у
Законом прописаним роковима.
Комисија у поступку јавне набавке мале вредности
добара, ЈНМВ-5/2017, материјал за саобраћај

