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Број: 30-1503 појашњење 2

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

Питање:
Обраћамо Вам се у вези расписане Јавне набавке добара – набавка мазута и гаса, ЈНОПБр.
8/2017 за Општу болницу “Др Радивој Симоновић” Сомбор.
У обрасцу VIII Образац структуре цене партија број 2. – природни гас на страни 29, као јединица
мере за давање цене природног гаса исказани су м3 (метри кубни).
С обзиром да количина испорученог природног гаса зависи и од квалитета гаса који варира
сваки месец, тако се у рачуну за испоручени природни гас укупна количина исказује у Sm3
(сведеним метрима кубним).
Из горе наведеног мишљења смо да бисте требали да у обрасцу VIII Образац структуре цене
партија број 2. – природни гас на страни 29 измените јединицу мере за количину природног
гаса и да уместо м3 (метара кубних) ставите Sm3 (сведених метара кубних). Ово наводимо и
због тога што се у пракси показало да у зависности од квалитета испорученог природног гаса у
неком месецу количина гаса исказана у m3 i Sm3 се разликује и по неколико процената, с тим
да је количина у Sm3 већа. Из тога произилази да би цена гаса по m3 била мања од цене гаса по
Sm3.
Пошто је до завршетка јавне набавке преостало још доста времена сматрамо да ова исправка
не би угрозила њену исправност.

Одговор:
Наручилац остаје при свом захтеву.
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