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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:

Питање:
У Конкурсној документацији, на страни 8/32, у делу IV Услови за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност
тих услова, у тачки 4., Наручилац као услов наводи „важећу дозволу за обављање одговарајуће
делатности издате од стране надлежног органа (члан 75. став 1. тачка 5.) и као доказ и начин
доказивања за правно лице наводи „важеће Решење Министарства рударства и енергетике о
испуњености прописаних услова за обављање делатности која је у вези са предметом ове јавне
набавке“.
Напомињемо Наручиоцу да горе поменуту дозволу не издаје Министарство рударства и
енергетике, већ Агенција за енергетику Републике Србије, те да овај начин доказивања треба
избрисати из Конкурсне документације и оставити једино исправно, а то је Лиценца за трговину
нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом Агенције за
енергетику РС.
Одговор:
Наручилац је исправио конкурсну документацију .

Питање:
У Конкурсној документацији, на страни 15/32, у тачки 10. Валута и начин на који мора да буде
наведена и изражена цена у понуди, Наручилац исправно наводи да се „цене нафтних
дериватних деривата утврђују одлукама продавца у складу са кретањем цена на тржишту
нафтних деривата“ и да се „цена мазута НСГ-С мења у оним интервалима у којима се
обезбеђује њено усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата“ и да се
„испоручени мазут НСГ-С фактурише купцу по цени која важи на дан испоруке“, а онда на
страни 25/32, у члану 4. Модела уговора Наручилац каже даје „наведена цена непроменљива
за све време важења овог уговора, осим у случајевима поремећаја на тржишту који битно утичу
на реализацију уговора (раст цена на мало преко 5% према званичним подацима Републичког
завода за статистику и уколико дође до промене девизног курса евра за више од 3% према
званичним подацима НБС".
Напомињемо Наручиоцу даје лож уље, као предметна роба ове јавне набавке, берзанска роба,
те да је његова цена подложна променама и по неколико пута недељно (како навише, тако и
наниже), у складу са променама цена на тржишту, а све у складу са позитивним прописима
Републике Србије од 2011. године према којима се цене слободно формирају на тржишту, као и
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да, у складу са тим, Републички завод не прати цене овог добра, јер не прати велепродајне
цене.. У складу са изнетим, предлажемо промену цене у Конкурсној документацији и Моделу
уговора, на начин како је то уобичајено и једино исправно за овај предмет набавке, тако да
гласи:
„Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Добављача у складу са кретањима цена на
тржишту нафтних деривата. Испоручене нафтне деривате Добављач ће фактурисати Наручиоцу
по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке робе, подразумева се дан када је
продавач предао робу превознику, на превоз ако се превоз робе врши у организацији купца
или даном пријема робе од стране купца ако се превоз врши од стране понуђача.“

Одговор:
Наручилац је изменио конкурсну документацију .

Комисија
_______________________________
Жељко Беширевић,дипл.инг члан

______________________________________
Мирјана Бокан, дипл. правник, члан

____________________________
Сава Крендић,дипл. ецц члан
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