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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ СА ИЗМЕНОМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке: Гориво 
за потребе здравствених установа и Републичког фонда за здравствено осигурање за период 
од 12 месеци, ЈН број 404-1-108/14-28 
 
 
             Дана 05.02.2014. године, Захтевом  08/3 број 404-1-11/14-7, заинтересовано лице обратило се 
за појашњењем у вези поступка јавне набавке: Гориво за потребе здравствених установа и 
Републичког фонда за здравствено осигурање за период од 12 месеци, ЈН број 404-1-108/14-28, 
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
  

Питање бр. 1: 
„Какав начин плаћања је Фонд предвидео? Из тачке 5.2 оквирног споразума (као ни тачке 4.1 

упутства) није сасвим јасно да ли се ради о авансном или одложеном плаћању. Тачка 4.4 споразума 
помиње кредитне картице, које подразумевају одложено плаћање, али недостатак података о року 
плаћања нас наводи на закључак да је могуће и да је Фонд предвидео уплату по предрачуну (авансно 
плаћање; дебитне картице). Молимо појашњење и разраду тачке 5.2”. 

 
Одговор на питање бр. 1: 

 Фонд је предвидео одложено плаћање, на основу рачуна, путем кредитних картица како је и 
предвиђено у  тачкама  4.4,  4.5 и 5.2, стр. 36/40 КД.  
 Мења се тачка 5.2, стр. 36/40 КД, тако што се додаје „у року од 30 дана од дана достављања 
рачуна Наручиоцу“. 
 Мањају се стране 36/40, 37/40 и 38/40 КД странама 36а/40, 37а/40 и 38а/40 КД које сада чине 
саставни део конкурсне документације и које вам достављамо у прилогу. 

 
Питање бр. 2: 
„Тачка 4.5 споразума наводи да се картице предају одмах након пријема списка возила. С 

обзиром на то да се картице израђују на основу списка, молимо вас да оставите разуман рок за 
предају картица. Предлажемо рок од 7 дана од пријема списка возила.“ 

 
Одговор на питање бр. 2: 

 Мења се тачка 4.5 модела оквирног споразума тако да сада гласи „Продавац се обавезује да 
Наручиоцу без накнаде изда и преда кредитне картице у року од 10 дана од дана пријема списка из 
тачке 4.4.“ 
 
 Мења се страна 36/40 КД страном 36а/40 КД која сада чини саставни део конкурсне 
документације и коју вам достављамо у прилогу.  
 
   

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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