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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке лож уља
за потребе организационих јединица Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијала
Београд. Филијала Ужице и Филијала Смедерево. редни број јавне набавке 404-1-108/15-37
Дана 16.04.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом 08/3 број 404-1-34/15-8 за
појашњењем у вези са поступком јавне набавке лож уља за потребе организационих јединица
Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијала Београд, Филијала Ужице и Филијала
Смедерево, редни број јавне набавке 404-1-108/15-37, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:

Питање:
„На страни 7/23 под тачком 5.тражи се Лиценца за скпадиштење нафте и деривата нафте.
У колико се потенцијални Понуђач налази у својству закупца наведеног простора, да ли је дозвољено
да се достави Лиценца са решењем за складиштење закуподавца и важећи Уговор о закупу? “
Одговор:
Уколико је потенцијални понуђач закупац наведеног простора, потребно је да достави
важећу лиценцу Агенције за енергетику Републике Србије за обављање енергетске делатности
складиштења нафте и деривата нафте која гласи на закуподавца као и копију важећег Уговора о
закупу /најму складишног простора,
Питање:
„.Обзиром да је набавка сукцесивна, да ли можете оквирно да наведете количине по једној
испоруци за свако истоварно место ( Младеновац, Пријепоље и Смедерево)?“
Одговор:
Наручилац није у могућности да оквирно наведе количине енергента по једној испоруци за
свако истоварно место тј. пословни објекат испоставе Младеновац, испоставе Пријепоље и седишта
Филијале Смедерево, из разлога што ће се сукцесивне испоруке вршити према захтевима наведених
организационих јединица РФЗО.односно према њиховим потребама у датом тренутку.
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