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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 10.12.2013. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-126/13-9,
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:
„Молимо Вас да нам појасните УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА тачка 5 став 5.1.
„Понуђач је обавезан да уз понуду достави Наручиоцу као финансијску гаранцију за
озбиљност понуде неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права протеста, банкарску
гаранцију за озбиљност понуде, која гласи на износ од 2% од вредности понуде”.
У конкурсној документацији нисте ни по једној партији навели количине тако да не можемо
израчунати 2% од вредности понуде за досављене банкарске гаранције.
Одговор на питање бр. 1:
Количине горива су исказане у Прилогу 1 – Техничка спецификација и у Обрасцу Понуде у
Ехеl фомату који су као прилог конкурсне документације објављени на Порталу Управе за јавне
набавке и интернет страници Републичког фонда за здравстено осигурање, тако да је могуће
одредити износ од 2% од вредности достављене понуде.
Питање бр. 2:
„такође тачка 3. Став 3.2: „Цена у понуди је непроменљива и не може се мењати након
отварања понуда“.
После 01.01.2011. године престао је да важи Правилник о промени, односно усклађивању
највиших произвођачких цена основних деривата нафте и највиших цена основних деривата нафте.
Укидањем уредбе по којој се цене нафтних деривата мењају одлукама државних органа – цене
нафтних деривата се слободно формирају на тржишту.
Понуђач задржава право промене цена, у складу са кретањем на тржишту и својом
комерцијалном политиком, при чему се врше промене ценовника. Продаја робе врши се по
малопродајним ценама из ценовника Продавца важећим на дан преузимања робе.“
Одговор на питање бр. 2:
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.
Питање бр. 3:
„Интересује нас такође да ли морамо имати бензинску станицу у сваком месту где се налази
седиште здравствене установе.“

Одговор на питање бр. 3:
Понуђач није у обавези да поседује бензинску станицу у седишту сваке здравстене установе.
Број бензинских станица које понуђач поседује у оквиру партије за коју подноси понуду вреднује се
као један од елемената критријума за упоређивање и рангирање понуда по коме понуђач може имати
максимално 10 пондера, стр. 19/40КД.
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