Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/2010-16
Датум: 19.08.2016. 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 18.08.2016. године и
Измењени модел уговора из Конкурсне документације.
Одговор и Измењени модел уговора 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 1/2016

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, 19.08.2016. год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Дана 18.08.2016. године примљено је питање заинтересованог лица следећег садржаја:
1. „На страни 24 у Моделу уговора, члан 3., став 5, наводите: „Цене из става 3. овог
члана уговора не смеју бити више од упоредивих тржишних цена. У супротном,
купац може раскинути уговор, са отказним роком од петнаест дана од дана
достављања писаног обавештења о раскиду.
Цену нафтних деривата утврђује Продавац, на основу кретања на тржишту
нафтних деривата и важе на дан испоруке, на основу чл. 88. Закона о енергетици
(Сл. гласник РС, бр. 145/2014), где се одређују које цене су регулисане, а које
цене су слободне, као и чл. 36 став 2. Закона о трговини (Сл. Гласник РС, бр.
53/2010 и 10/2013), тако да Продавац има законску могућност да слободно
формира цене, с тим да укупна уговорена вредност не може прелазити
процењену вредност јавне набавке. Да ли је могуће избрисати спорни став или га
другачије формулисати у складу са наведеним законима?
Молим Вас да одговорите на наше примедбе, и да ли су могуће промене у Вашој
конкурној документацији на основу истих.“

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 7. Модел уговора о купопродаји горива, члан 2. став 5.,
Комисија даје следећи:
Одговор
У вези са постављеним питањем, мења се Поглавље 7. Модел уговора о
купопродаји горива, тако што се у члану 2. брише став 5. „Цене из става 3. овог члана
уговора не смеју бити више од упоредивих тржишних цена. У супротном, Купац може
раскинути уговор, са отказним роком од петнаест дана од дана достављања писаног
обавештења о раскиду.“
У вези са наведеном изменом у прилогу достављамо:
Измењени Модел уговора о купопродаји горива.
Напомена: Заинтересовано лице је у допису направило техничку грешку, наводећи члан
3. Модела уговора, јер се из његове садржине недвосмислено може утврдити да је у
питању члан 2. а не члан 3. Модела уговора, па је у том смислу и поступљено.
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