Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступкуБрој: 2831/2
03.05.2017. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП – ОС
1.1.13/2017
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП –
ОС 1.1.13/2017- набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог
система за конзумно подручје Пожаревца (ТС), ОРН 44163120-Цеви за даљинско грејање,
доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 27.04.2017. године у 15,40 часова
(иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви
захтеви за додатним информацијама путем e-maila, шаљу само у радно време наручиоца,
сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром на напред изнето, рок за
поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) почиње да тече 03.05.2017. године. Наведеним e-mail-ом
тражи се одговор на следеће питање:
ПИТАЊЕ:
У конкурсној документацији Јавна набавка ЈН ОС 1.1.13/2017 је наведено да је вредност
оквирног споразума 131.211.551,00 динара без ПДВ-а, те да се оквирни споразум
заклучује на 2 године почев од првог наредног дана после дана закључења оквирног
споразума. Предвиђено је да се оквирни споразум закључује са једним понуђачем.
Изабрани понуђач је током трајање оквирног споразума дужан да достави понуду по
позиву за појединачни уговор где јединичне цене не могу бити веће од понуђених
јединичних цена у оквирном споразуму.
Напомињемо да је од почетка 2017 године дошло до знатног увећања цене ч елика
који је основна сировина код производње предизолованих цеви и цевних елемената.
Обзиром да се уговор потписује на наредне 2 године сматрамо да је предвиђена
вредност оквирног споразума од 131.211.551,00 динара без ПДВ-а сувише ниска јер:
1. Од почетка 2017 године дошло до знатног увећања цене ч елика који је основна
сировина код производње предизолованих цеви и цевних елемената
2. Такође цена осталих виталних сировина - гранулата за производњу ПЕХД
облога и Пур пене има тенденцију раста јер су цене за те сировине у директној
вези са кретањем цене нафте на светском тржишту
3. трајање уговора је 2 године, где понуђач мора да укалкулише потенцијални раст
цена услед раста курса динара у односу на еур, инфлације, могућих повећања цена
осталих сировина и трошкова производње.
Када се ради о конкретном уговору са тачно дефинисаним количинама и роковима,
понуђач је у стању да понуди најнижу цену у том тренутку, узимајући у обзир тренутне
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цене сировина, трошкова производње, количине материјала и
складишту, као и степен упослености својих капацитета.

сировина

на свом

Молим Вас да размотрите увећање предвиђене вредности оквирног споразума због
наведених објективних разлога.
Питање бр.1 : Уколико понуђач понуди цену која је већа од наведене вредности
оквирног споразума од 131.211.551,00 динара без ПДВ-а, а притом понуди најнижу
цену (у односу на остале понуђаче, а критеријум за оцењивање понуда је најнижа
цена), да ли је таква понуда прихватљива и у случау да јесте на коју вредност се
потписује уговор?
ОДГОВОР:

1. Понуда понуђача који понуди цену већу од процењене вредности јавне набавке односно
која прелази износ од 131.211.551,00 динара без ПДВ-а ј е н е п р и х в а тљ и в а .

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
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