Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/2143-16
Датум: 05.09.2016. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Објава одговора Комисије за ЈН 1/2016.

У прилогу дописа је одговор Комисије за јавну набавку добара – набавку горива,
у отвореном поступку, на питање заинтересованог лица од 02.09.2016. 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 1/2016

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку добара – набавка горива у отвореном поступку, ЈН
1/2016, образована Решењем број 01/1742-16 од 14.07.2016. године.
Крагујевац, 05.09.2016. год.

Предмет: Појашњење у вези са припремањем понуде
Дана 02.09.2016. године примљено је питање заинтересованог лица следећег садржаја:
„Предмет-појашњење конкурсне документације - јавне набавке добара – горива, ЈН
1/2016
Молимо Вас да нам прецизно објасните и потврдите да ли Понуђачи у обрасцу понуде
треба да наведу цену из званичног ценовника са бензинске станице у Крагујевцу
удаљене до 10 км који је важио на дан објављивања позива на Порталу јавнх набавки,
тј. на дан 05.08.2016. године без умањивања цена за попуст уколико их нуди.
У обрасцу понуде пише да се цена даје по званичном ценовнику на дан објављивања
позива, уз достављање званичног ценовника уз понуду из чега произилази да цена у
понуди треба да буде идентична са ценом из званичног ценовника са бензинске станице
у Крагујевцу без исказаног попуста.
Молимо за хитан одговор да ли потенцијални понуђач може да искаже попуст на цену
из званичног ценовника који ће приложити уз понуду или ће доставити цену без
попуста, тј. цену идентичну цени из званичног ценовника са малопродајног објекта?“
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 6.1 Образац понуде, стр. 13. „Напомене: *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,“
Комисија даје следећи:
Одговор
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 (05.08.2016. године), тј. цену
идентичну цени из званичног ценовника са малопродајног објекта, који
достављају уз понуду.

Комисија за јавну набавку добара – набавка
горива
у отвореном поступку, ЈН 1/2016

