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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 26.12.2013. године захтевом
08/3 број 404-1-126/13-13 од 27.12.2013. године
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 4041-108/14-6, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања потенцијалног понуђача и одговори Комисије:
Питање:
„Још једном вам се као потенцијални понуђач обраћамо везано за питање цена по којима ће
се испоручивати гориво које је предмет набавке.
Наручилац као проблем наводи то што је цена из понуде један од критеријума за
упоређивање понуда. Овај проблем се лако превазилази тако што би Наручилац захтевао да сви
понуђачи у понуди искажу цене важеће на одређени датум (нпр. на дан објављивања позива). На тај
начин би понуде могле бити сасвим објективно упоређене.
Даље, свесни смо чињенице да је Наручилац ограничен процењеном вредношћу набавке и да
се та (укупна) вредност не може мењати. С тим у вези, подразумева се да ће се и Наручилац и
Испоручилац придржавати укупне уговорене вредности, међутим то не значи да јединичне цене
горива морају бити непроменљиве. Напротив, оне и не могу бити непроменљиве, тј.фиксне, с
обзиром на то да се испорука врши на бензинским станицама по малопродајном ценовнику који важи
на дан испоруке.
Још једном истичемо да је овакав начин промене цена предвиђен Уредбом о престанку
важења Уредбе о ценама деривата нафте који смо већ поменули.
Акциза јесте један од елемената који утичу на цену горива, али није и једини. Цене се редовно
усклађују са кретањима на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Иако су променљиве, оне
морају бити “тржишне”, односно морају се кретати у тржишним оквирима.
Молимо вас да још једном размотрите дефинисање променљивости цена на наведени начин,
како би озбиљним понуђачима било омогућено учешће, а што је, сматрамо, у интересу самог
Наручиоца.“
Одговор на питање:
Наручилац остаје при цени дефинисаној у конкурсној документацији. Наручилац је предвидео
промену цене само у случају државних захвата односно промене акциза које утичу на промену цена
нафтних деривата на тржишту. Остале околности које утичу на промену цена нафтних деривата на
тржишту представљају ризик понуђача који може обухватити ценом коју ће исказати у понуди и на
основу које ће наручилац упоређивати и рангирати понуде као један од елемената критеријума за
доделу уговора.
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