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08/3 бр. 404.1-16/1522.04.2015. године
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде
у поступку јавне набавке погонског горива за потребе Републичког фонда за здравствено
осигурање за период од 12 месеци, редни број јавне набавке 404-1-108/15-29
Дана 20.04.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404.1-16/15-11 за
појашњењем и изменом конкурсне документације у поступку јавне набавке погонског горива за
потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за период од 12 месеци, редни број јавне
набавке 404-1-108/15-29.
Питање заинтересованог лица и одговор Комисије:
Питање:
„На страни (10-12) конкурсне документације, под тачком 7. захтевате од понуђача да достави као
средство финансијског обезбеђења „банкарску гаранцију за озбиљност понуде“ у износу од 2%
вредности понуде без урачунатог ПДВ-а.
Као финансијско средство обезбеђења, захтевате да понуђач достави „банкарску гаранцију за добро
извршење посла“ у висини од 5% без ПДВ-а од вредности свихг партија за које се закључује оквирни
споразум.
Уколико је вредност понуде мања од 6.000.000 динара без ПДВ-а, понуђач може доставити меницу
као средство обезбеђења у висини од 2% вредности понуде без ПДВ-а.
Да ли понуђач уместо банкарске гаранције за озбиљност понуде може да достави меницу као
финансијско средство за озбиљност понуде ако његова понуда прелази вредност од 6.000.000 дин
без ПДВ-а, и меницу за добро извршење посла уместо банкарске гаранције за добро извршење посла
у висини од 5% без ПДВ-а од вредности свих партија за које се закључује оквирни споразум.“
Одговор:
Понуђач чија је вредност понуде за све партије за које подноси понуду већа од 6.000.000,00 динара
без ПДВ-а, мора да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% без ПДВ-а.
Понуђач чија вредност свих партија за које закључује оквирни споразум прелази износ од
6.000.000,00 динара без ПДВ-а, мора да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у
висини од 5% без ПДВ-а.
Наручилац врши измену Конкурсне документације у делу који се односи на средство обезбеђења за
добро извршење посла, и то тако што ће понуђачи моћи да доставе меницу уместо банкарске
гаранције за добро извршење посла, уколико укупна вредност свих партија за које се закључује
оквирни споразум не прелази износ од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Наручилац врши измену Конкурсне документације на страни 12 од 48 и 13 од 48, тачка 8. Обезбеђење
за добро извршење посла, на страни 41 од 48 и 42 од 48, тачку 8. Модела оквирног споразума.
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