Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/683-19
Датум: 06.03.2019. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Објава одговора Комисије за ЈН 1/2019.

У прилогу дописа је одговор Комисије за јавну набавку добара – набавка горива,
у отвореном поступку јавне набавке, ЈН 1/2019, на захтев заинтересованог лица од
05.03.2019. године.
Одговор је објављен 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 1/2019

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку добара – гориво, у отвореном поступку јавне набавке, ЈН
1/2019, образована Решењем број 01/254-19 од 31.01.2019. године.
Крагујевац, 06.03.2019. год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Дана 05.03.2019. године примљен је захтев заинтересованог лица за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, следећег садржаја:
„Да ли је за Наручиоца прихватљиво да изврши брисање следећег става у члану 4
модела уговора?
Купац није обавезан да плати испоручену количину добара док се не оконча
рекламациони поступак, односно док акредитована лабораторија не достави извештај о
извршеном испитивању достављеног узорка.
Уколико се, на основу извештаја лабораторије покаже да је приговор на квалитет био
основан, Продавац се обавезује да о свом трошку, у року од пет дана од дана пријема
обавештења Купца, преузме сву количину испоручених добара чији је квалитет
неодговарајући.
У случају из претходног става овог члана, Купац има право да захтева од Продавца да
преда друго добро без недостатака.
Ако Купац не добије испуњење уговора у року од пет дана од дана пријема захтева за
испуњење уговора из претходног става овог члана, Купац има право да захтева
снижење цене или да раскине уговор и захтева накнаду штете, о чему писаним путем
обавештава Продавца.“
У вези са тим, а поступајући по члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и 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
За Наручиоца није прихватљиво да измени конкурсну документацију и избрише
наведене одредбе из модела уговора, зато што се за ово решење определио обзиром да
је гориво веома значајна ставка због делатности и самог значаја Завода за све наше
грађане.
Имајући у виду да је Завод здравствена установа регистрована за пружање хитне
медицинске помоћи код акутно оболелих и повређених на терену и у току транспорта,
као и да обавља санитетски превоз акутно оболелих и повређених у друге одговарајуће
здравствене установе, као и превоз непокретних, ограничено покретних и пацијената на
контролне прегледе и дијализу, спроводи мере у збрињавању масовних несрећа,
елементарних непогода и других ванредних стања, неопходно је да предузме све
потребне мере да се предупреди и најмањи могући ризик и отклони опасност да се
избегне угрожававање исправности и функционисања основних средстава рада,
односно возног парка, како би се обезбедили сви услови за континуирани процес рада и
како не би дошло до угрожавања здравља пацијената и грађана Града Крагујевца и
околине.
Комисија за јавну набавку горива ЈН 1/2019

