Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/846-15
Датум: 30.04.2015. године
Крагујевац

Предмет: Достава одговора Комисије за јавну набавку добара - гориво за моторна
возила, у отвореном поступку - ЈН 1/2015.

У прилогу достављамо одговор Комисије за јавну набавку добара - гориво за
моторна возила, у отвореном поступку - ЈН 1/2015, на захтев заинтересованог лица од
27.04.2015. године, који је заведен у Заводу под бројем 01/827-15, дана 28.04.2015.
године.
Одговор је објављен на сајту Завода (www.hitnapomoc.org) и на Порталу јавних
набавки и може се преузети електронским путем.

С' поштовањем,

Комисија за јавну набавку

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку добара - гориво за моторна возила, у отвореном поступку ЈН 1/2015, образована Решењем број 01/780-15 од 17.04.2015. године.
Крагујевац 30.04.2015.год.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку
добара - гориво за моторна возила, у отвореном поступку - ЈН 1/2015.

Дана 27.04.2015. године примљено је питање потенцијалног понуђача следећег
садржаја:
„Обраћамо Вам се у вези Позива за тендер ,, Понуда за јавну набавку горива, ЈН
1/2015,,.
У конкурсној документацији стоји:
Додатни услов
Право на учешће у поступку има Понуђач ако поседује (користи) најмање два продајна
објекта (бензинске станице), на територији града Крагујевца и најмање два продајна
објекта (бензинске станице), на територији Републике Србије.
Најљубазније Вас молимо да размотрите промену овог додатног услова, тако да
понуђач који има макар 1 бензинску станицу у граду Крагујевцу, може да учествује на
тендеру.
На тај начин би се повећала конкуренција међу понуђачима а уједно бисте добили
повољнију понуду, него да као понуђач остане само онај који има 2 БС у Крагујевцу.“

У складу са Конкурсном документацијом и чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), Комисија даје следећи:

Одговор
Сагласно члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, Завод за хитну медицинску
помоћ Крагујевац, као наручилац, у Конкурсној документацији је одредио додатне
услове за понуђаче, за учешће у поступку јавне набавке, у погледу техничког
капацитета, имајући у виду своје објективне потребе.
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац у оквиру своје делатности, 24 сата
дневно, пружа хитну медицинску помоћ код акутно оболелих и повређених на терену –
на лицу места, санитетски превоз акутно оболелих и повређених у друге одговарајуће
здравствене установе, као и превоз непокретних, ограничено покретних и пацијената на
дијализи.
Да би се омогућило несметано обављање наведених послова, установа мора бити
континуирано снабдевена горивом за службена моторна возила.
Наручилац нема услова за преузимање и складиштење већих количина горива, односно
стварања резерви, тако да је приморан да захтева испоруку горива на територији града
Крагујевца и то у најмање два продајна објекта. Уколико дође до немогућности

снабдевања горивом у једном продајном објекту (нестанак струје и сличне хаварије),
наручилац ће се снабдевати горивом на другом продајном објекту понуђача на
територији града Крагујевца.
Уколико би се за учешће у поступку јавне набавке, као минимум техничког капацитета
захтевао један продајни објекат на територији града Крагујевца, тако дефинисан
додатни услов могао би да доведе до отежаног рада или блокирања рада установе.
Како се не би угрозило пружање хитне медицинске помоћи пацијентима, нема
оправданих разлога да наручилац мења додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке, јер су заиста неопходни за реализацију уговора о испоруци горива, који ће
бити закључен на период од годину дана.
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