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ПРЕДМEТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у поступку јавне
набавке добара - горива за потребе здравствених установа и Републичког фонда за
здравствено осигурање за период од 12 месеци бр.јн. 404-1-108/14-45

Дана 11.04.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом од 11.04.2014. године, за
изменом конкурсне документације у поступку јавне набавке добара - горива за потребе здравствених
установа и Републичког фонда за здравствено осигурање за период од 12 месеци, редни број
набавке: 404-1-108/14-45, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12).

Питање заинтересованог лица:
1. „Наш захтев се односи на промену у Прилогу 1 конкурсне документације и то у делу који је у
овом прилогу означен као Филијала РФЗО Кикинда. Наиме, под овом филијалом су
обухваћени: Дом здравља Ада, Дом здравља Кањижа, Дом здравља Нови Кнежевац, Дом
здравља Чока, Дом здравља Сента, Дом здравља Кикинда, Општа болница Сента, Општа
болница Кикинда и Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови
Кнежевац“.
Имајућу у виду територијалну повезаност општина, тражимо од Вас као наручиоца у поступку
јавне набавке, да оформите још једну групу установа са територија суседних општина, те да
се као нова Филијала (само у смислу ове конкурсне документације) означи Филијала Сента
коју би чиниле следеће установе: Дом здравља Сента, Општа болница Сента, Дом здравља
Кањижа и Дом здравља Нови кнежевац.“

Одговор Наручиоца:
1. У делу ''IV УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА'', на страни 21 од 48, у тачки 24. '' Критеријум за доделу
уговора'', ставом 24.1 је као критеријум за доделу уговора одређена економски најповољнија
понуда.
Као елементи критеријума економски најповољнија понуда одређени су цена по 1 литру
горива вредности 90 пондера и распрострањеност продајне мреже на територији партије
вредности 10 пондера.
Распрострањеност мреже представља укупан број продајних места (бензинских пумпи) на
територији свих градова и општина које се налазе на подручју појединачне партије а које су
дате у Прилогу 1 – списак здравствених установа и организационих јединица РФЗО и у
Прилогу 2 – техничка спецификација у оквиру партија за коју се подноси понуда и доказује се
списком бензинских станица са адресама на територији тих градова и општина. Понуђач је
дужан да групише бензинске станице према партијама за које подноси понуду и то тако што ће
навести број и назив партије и списак бензинских станица које се односе на наведену партију.

На овакав начин, Наручилац распрострањеност мреже није поставио као услов за учешће у
поступку јавне набавке, те у складу са тим понуда понуђача који не поседује мрежу бензинских
станица у сваком месту које је обухваћено поједином партијом, неће бити одбијена већ ће јој
бити додељен одговарајући број пондера.
У складу са свиме напред наведеним, Наручилац остаје при партијама дефинисаним у
Прилогу 1 конкурсне документације, односно, Наручилац неће вршити измену конкурсне
документације у наведеном делу.
С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

62014.26/37

