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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке: Гориво
за потребе здравствених установа и Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014.
годину, ЈН број 404-1-108/14-6

Дана 09.12.2013. године захтевом 08/3 број 404-1-126/13-7, као и дана 10.12.2013. године
захтевом 08/3 број 404-1-126/13-8 заинтересовано лице се обратило за појашњењем у вези поступка
јавне набавке: Гориво за потребе здравствених установа и Републичког фонда за здравствено
осигурање за 2014. годину, ЈН број 404-1-108/14-6, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања потенцијалног понуђача и одговори Комисије:
Питање бр. 1:
„Како је 29.12.2010.год. објављена Уредба о престанку важења Уредбе о ценама деривата
нафте (Сл.гласник 101/2010), од тада се цене нафтних деривата формирају “слободно”, тј.тржишно,
на основу кретања цена на тржишту нафтних деривата у Србији. На основу тога, а у складу са чланом
115. ЗЈН, сматрамо да је моделом оквирног споразума (одељак 5.) потребно дефинисати да се
“јединичне цене утврђују одлукама Продавца”, односно да “важе на дан испоруке на бензинској
станици”.
Одговор на питање бр. 1:
Према Уредби о ценама деривата нафте (СЛ. Гласник 101/2010) цене деривата се формирају
слободно на тружишту односно утврђују одлукама Продавца. Цену дефинисану на начин „важе на дан
испоруке на бензинској станици“ Наручилац не може прихватити с обзиром да тако дефинисана цена
није одређена цена и не укључује цену исказану у обрасцу понуде која је један о критеријума за
рангирање и упоређивање понуда.
Цена добара може се мењати, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН само у случају промене
акциза на нафтне деривате.
Наручилаце мања стране 9/40, 37/40 и 38/40 КД странама 9а/40, 37а/40 и 38а/40 КД које сада
чине саставни део конкурсне документације и које вам достављамо у прилогу.
Питање бр. 2:
„Напомињемо да је важећи Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла објављен у Сл.гласнику 63/2013 као допуна Правилнику из Сл.гласника 123/2012.“
Одговор на питање бр. 2:
Наручилац мења страну 37/40 КД и страну 26 техничке спецификације тако што додаје „и
Правилником и измени и допуни Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива
нафтног порекла („Сл. Гласник“ 63/2013).
Стране 37/40 КД и 26 техничке спецификације мењају се странама 37а/40 и 26а које сада
чине саставни део конкурсне документације и које вам достављамо у прилогу.
Питање бр. 3:
„Ставка 6.8. Модела оквирног споразума није у складу са предметом набавке, јер се ради о
потрошној роби, па је рок за приговор од 30 дана предуг и неоправдан. Предлажемо брисање, пошто
ставка 6.7 у довољној мери и на адекватан начин уређује ово питање.“
Одговор на питање бр. 3:
Наручилац мења тачку 6.8 Модела оквирног споразума тако да рок за приговор износи 10
дана.
Наручилац мења страну 38/40 КД страном 38а/40 КД и која сада чини саставни део конкурсне
документације и коју вам достављамо у прилогу.

Питање бр. 4:
„Молимо појашњење везано за извештај из ставке 14.1 Модела оквирног споразума. С
обзиром на то да ће Фонд припремити обаразац који није доступан на увид понуђачима, молимо за
информацију какве податке ће извештај требати да садржи?“
Одговор на питање бр. 4:
Извештај који ће изабрани понуђач достављати Фонду требао би да садржи назив
здравствене установе/организационе јединице и утрошак горива за период од месец дана према
дебитним картицама ради праћења реализације закључених уговора.
Питање бр. 5:
„Да ли је неопходан услов за учешће за партије 25, 26 и 27 (Косово) поседовање бензинских
станица на територији Косова или је прихватљиво да Понуђач има бензинске станице на југу Србије,
близу административне границе? Ако јесте, молимо да ближе дефинишите услов за учешће за ове
партије.“
Одговор на питање бр. 5:
Вредновање понуда за партије 25, 26 и 27 вршиће се на исти начин, применом истог
критеријума, као и код осталих партија. За вредновање критеријума – распрострањеност мреже,
потребно је да понуђач достави списак бензинских станица на територији градова и општина које се
налазе на подручју појединачне партије, укључујући и партије 25, 26 и 27, стр. 19/40 КД.
Питање:
„У тексту конкурсне документације се помињу “кредитне картице”, а дефинисан начин
плаћања је аванс. Кредитне картице подразумевају одложено плаћање. Да ли је наручилац мислио на
“дебитне картице” које подразумевају авансно плаћање?“
Одговор на питање:
На страни 36/40 КД начињена је грешка. Плаћање се врши путем дебитних картица.
Наручилац мења страну 36/40КД страном 36а/40КД која сада чини саставни део конкурсне
документације и коју вам достављамо у прилогу.
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