Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/624-19
Датум: 01.03.2019. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Објава одговора Комисије за ЈН 1/2019.

У прилогу дописа је одговор Комисије за јавну набавку добара – гориво, у
отвореном поступку јавне набавке, ЈН 1/2019, на захтев заинтересованог лица од
26.02.2019. 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 – набавка горива
у отвореном поступку, ЈН 1/2019
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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, 01.03.2019. год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 26.02.2019. године примљен је захтев заинтересованог лица за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, следећег садржаја:
„Питања везана за вашу конкурсну документацију су:
1. Да ли је могуће изменити конкурсну документацију у сегменту техничког
капацитета тако да гласи:
„-најмање четири бензинске пумпе на ауто-путу, од тога најмање по једну
бензинску пумпу у свакој од следећих деоница: Врање – Ниш; Ниш –
Београд, Београд - Суботица, у којима врши продају предметних добара и
- најмање по једну бензинску пумпу у следећим градовима: Суботица, Нови
Сад, Београд, Краљево, Нови Пазар, Ниш и Врање.“?
Укoликo je oснoвни циљ jaвних нaбaвки eкoнoмичнa и eфикaснa упoтрeбa
jaвних срeдстaвa тaдa je и нaчeлo кoнкурeнтнoсти кључнo зa пoстизaњe тoг
циљa што је свакако у Вашем интересу. Смaтрaмo дa нaшa кoмпaниja
пoсeдуje тeхнички кaпaцитeт пoтрeбaн зa сeрвисирaњe пoтрeбa Ваше јавне
нaбaвкe.
2. Да ли је тачно тумачење да се у образцу понуде уписује јединична цена са
бензинске станице у Крагујевцу која је важећа на дан објављивања позива за
подношење понуда без урачунатог попуста или је могуће урачунати попуст у
јединичну цену и да се тог попуста Понуђач мора придржавати све време
трајања уговора?
Молим Вас да одговорите на наша питања, и да ли су могуће промене у вашој
конкурсној документацији на основу истих.“
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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. Наручилац је извршио додатне анализе стручних планова рада и закључио да
постоје услови за измену конкурсне документације у погледу техничких капацитета
које треба да испуни понуђач. Ове измене неће ни у ком погледу утицати на обављање
делатности наручиоца.
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 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
(08.02.2019. 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 јединичне цене, уписује цене са једне 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.
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 1/2019
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