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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке Различитог
потрошног материјала за одржавање објеката РФЗО, ЈН број 404-1-101/19-88.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15,
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 21.02.2020.
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације.
Захтев заведени код Наручиоца под бројем 404-1-89/19-6, дана 21.02.2020.
Питање број 1:
Обзиром да се између осталих роба испоручује и на територији Косово – Косовска Митровица,
Гњилане и Грачаница, а према нашим сазнањима и информацијама ниједна курирска служба
не врши превоз тј испоруку робе до поменутих адреса. Да ли је наша обавеза достављање
робе до поменутих градова или је то решено на неки други начин код вас.
Одговор Наручиоца:
Начин и место испоруке дефинисани су Конкурсном документацијом.
Место испоруке је седиште Организационих јединица Наручиоца према Списку
Организационих јединица са адресама (Поглавље 8 КД), које Организационе јединице и требују
(све) уговорене количине (у складу са Дистрибутивном листом – Прилог 2 КД) и врше плаћање.
Конкурсном документацијом (стр. 5/39 КД), у Поглављу 3, тачка 6 прописано је да Наручилац,
из оправданих разлога, може одредити друго место испоруке. Оправдани разлози су они
разлози чије наступање не зависи од воље уговорних страна, а који онемогућавају и/или
отежавају испоруку. Исто је дефинисано и чланом 4. став 7. Модела уговора (стр. 33/39).
Наручилац није одредио које су то околности, нити је одредио једно јединствено резервно
место испоруке, јер их није могуће унапред одредити.
Из наведеног произилази да друго место испоруке може евентуално (из оправданих разлога)
бити одређено у сваком појединачном случају (не само за Организационе јединице са подручја
Косова и Метохије) о чему ће се Наручилац и Добављач накнадно споразумети.
Ово појашњење не представља измену Конкурсне документације.
Рок за подношење понуда остаје непромењен: 06.03.2020, до 10.00.
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