Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Крагујевац, Слобода бб
Број: 01/589-17
Датум: 14.03.2017. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Објава одговора Комисије за ЈН 1/2017.

У прилогу дописа је одговор Комисије за јавну набавку добара – набавку горива,
у отвореном поступку, на питање заинтересованог лица од 13.03.2017. године и
Измењени модел уговора из Конкурсне документације.
Одговор и Измењени модел уговора су објављени на Порталу јавних набавки и
на интернет страници наручиоца, Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац
(www.hitnapomoc.org).

Комисија за јавну набавку добара – набавка горива
у отвореном поступку, ЈН 1/2017
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Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку добара – набавка горива у отвореном поступку, ЈН
1/2017, образована Решењем број 01/371-17 од 20.02.2017. године.
Крагујевац, 14.03.2017. год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Дана 13.03.2017. године примљен је захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈН 1/2017, заинтересованог лица следећег
садржаја:
„1. У Моделу уговора и конкурсној документацији није наведено на који начин се врши
фактурисање. Да ли се фактурисање врши једном или два пута месечно? Молимо Вас за
измену.
2. Будући да је у Моделу уговора наведено у члану 2, став 5 да се попусти
обрачунавају током важења уговора, молимо Вас за информацију да ли је дозвољено да
уколико понуђач нуди попусте, у самој цени понуди те попусте и урачуна? Уколико се
попусти урачунају у цене, разликоваће се цена из ценовника и цена у понуди. Молимо
Вас за појашњења.
Молимо Вас за измене.“

У вези са тим, поступајући по члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту Закон), Комисија даје
следећи:
Одговор
У вези са постављеним питањем под бројем 1., Поглавље 7. Конкурсне
документације - Модел уговора о купопродаји горива, у члану 5. став 1., мења се тако
да гласи:
„Фактурисање се врши једном месечно. Продавац се обавезује да Купцу за
испоручена добра доставља рачун и извештај до 10. - ог дана у текућем месецу за
испоручена добра у претходном месецу.
Извештај о испорученим добрима садржи трошкове учињене од стране Купца и њихову
спецификацију и обухвата:
место/број пумпе, датум и време пуњења горива;
врсту и количину испорученог горива;
јединичну цену испорученог горива из ценовника Продавца који је важио на дан
те испоруке;
регистарски број возила;
читање стања километар сата у возилу.“
У вези са наведеном изменом у прилогу достављамо:
Измењени Модел уговора о купопродаји горива.
Измењени Модел уговора о купопродаји горива, наручилац ће, поступајући по
члану 63. став 1. Закона, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
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У вези са постављеним питањем под бројем 2., наручилац се определио да у
конкурсној документацији захтева да понуђачи у обрасцу понуде треба да наведу цену
из званичног ценовника са бензинске станице у Крагујевцу удаљене до 10 км од
седишта Завода који је важио на дан објављивања позива на Порталу јавних набавки
(24.02.2017. године), тј. цену идентичну цени из званичног ценовника са
малопродајног објекта, који достављају уз понуду, без урачунавања попуста.
Извод из Конкурсне документације – 6.1 Образац понуде:
„*Понуђач као јединичну цену, уписује цену са своје пумпе на подручју града
Крагујевца, максималне удаљености до 10 км од седишта Завода (улица Слобода бб),
за ставке из Обрасца понуде, на дан објављивања позива за подношење понуда и
конкурсне документације на Порталу јавних набавки.
Понуђач је у обавези да уз понуду достави званичан ценовник на дан објављивања
позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних набавки.“
Предметни члан 2. став 5. Модела уговора односи се на фазу реализације уговора, тако
да у фази подношења понуде понуђачи треба да поступе у складу са прецизним
упутством из конкурсне документације и овим појашњењем, јер ће, у супротном,
њихова понуда бити одбијена као неприхватљива.
Комисија за јавну набавку добара – набавка горива
у отвореном поступку, ЈН 1/2017
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