Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/913-18
Датум: 04.04.2018. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Објава одговора Комисије за ЈН 1/2018.

У прилогу дописа је одговор Комисије за јавну набавку добара – гориво, у
отвореном поступку јавне набавке, ЈН 1/2018, на захтев заинтересованих лица од
03.04.2018. године и Измењена Конкурсна документација.
Одговор и Измењена Конкурсна документација 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 - гориво
ЈН 1/2018
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Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку добара – гориво, у отвореном поступку јавне набавке,
ЈН 1/2018, образована Решењем број 01/533-18 од 23.02.2018. године.
Крагујевац, 04.04.2018. год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 03.04.2018. године примљен је захтев заинтересованих лица за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, следећег садржаја:
1. „У Вашој конкурсној документацији тражите да Вас у случају промена цена на
бензинским станицама одмах обавестимо. Уколико промена цена буде на нерадни дан
да ли се обавештење о промени цене може послати први наредни радни дан?.“
2. „У техничкој спецификацији конкурсне документације неопходно је исправити
важеће Правилнике. Важећи правилници за БМБ 95 ЕП и ЕВРО ДИЗЕЛ су Правилник о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл.Гласник РС бр.
111/2015, 106/2016 и 60/2017, 117/2017 и 120/2017). Тренутно важећи правилник за ТНГ
је Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр.
97/10 од 21.12.2010.), Правилник о измени правилника о техничим и другим захтевима
за течни нафтни гас (Сл.гласник РС бр. 123/2012 од 28.12.2012) и Правилник о
изменама и допунама правилника о техничким и другим захтевима за ТНГ (Сл.Гласник
РС бр. 63/2013 од 19.07.2013). Молимо Вас да извршите неопходне измене.“
3. Исте измене неопходно је извршити и у Табели 1 која наводи неопходнедоказе који
се достављају за учешће у ЈН.
4. У Обрасцу понуде наведено је да је рок плаћања 10-90 дана од достављања рачуна,
неопходно је навести када се врши фактурисање, да ли се фактурисање врши једном
или два пута месечно. Молимо Вас за измене.
5. Неопходна је измена правилника у Изјави понудјача о испоруци на страин 22
конкурсне документације.
6. У члану 2 Модела уговора наведено је да Продавац обрачунава попусте купцу.
Уколико понуђач може да обрачунава попусте, да ли исте обрачунава у јединичне цене
у понуди? Уколико се попусти обрачунавају у понуди, цене из ценовника ће се
разликовати од цена у понуди? Молимо Вас за појашњена.
7. У члану 5 Модела уговора неопходно је навести када се врши фактурисање.
Молимо за појашњена.
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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), а у складу са Конкурсном
документацијом – поглавље 8. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 8.14.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, Комисија даје
следећи:
Одговор
1. Да, обавештење о промени цене се може послати првог наредног радног дана.
2. Конкусна документација биће усклађена.
3. Конкусна документација биће усклађена.
4. Фактурисање се врши једном месечно.
5. Конкусна документација биће усклађена.
6. 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 5 км од седишта Завода (улица Слобода бб), за све ставке из
Обрасца понуде,који је важио на дан објављивања позива на Порталу јавних набавки
(09.03.2018. године), тј. цену идентичну цени из званичног ценовника са
малопродајног објекта, који достављају уз понуду, без урачунавања попуста.
Извод из Конкурсне документације –Образац понуде:
„*Понуђач као јединичну цену, уписује цену са своје пумпе на подручју града Крагујевца,
максималне удаљености до 5 км од седишта Завода (улица Слобода бб), за све 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.

Наведени захтев који је јасно и прецизно утврђен у конкурсној документацији односи
се на фазу подношења понуде, односно начин на који понуђачи морају исказати
јединичне цене у обрасцу понуде.
Предметни члан 2. став 6. Модела уговора:
„Продавац се обавезује да ће Купцу током периода важења уговора одобравати све
попусте на цене и количине које одобрава и другим клијентима, о чему писаним путем
обавештава Купца.“
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.
7. Фактурисање се врши једном месечно.
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Поред тога, Комисија је, да би омогућила понуђачима да припреме прихватљиву
понуду, одлучила да измени и допуни конкурсну документацију у складу са питањима
заинтересованих лица.
Имајући у виду да се конкурсна документација мења дана 04.04.2018. године, а да је
рок за подношење понуда 10.04.2018. године, као и да је чланом 63. став 5. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописано да ако
наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда,
обавештавамо сва заинтересована лица да је:
- нови рок за подношење понуда: 16.04.2018.године, до 11.30 часова.
- место, датум и време отварања понуда: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац,
Слобода бб, Крагујевац, дана 16.04.2018. године, у 12.00 часова.

Комисија за јавну набавку добара
гориво
ЈН 1/2018
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