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

Питање:
У изменама и допунама Конкурсне документације ЈН бр. 8/2017, објављеним на Порталу Јавних
набавки 11.04.2017. у поглављу 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, на страни 9/33 КД, у делу табеле ДОДАТНИ УСЛОВИ, став 1, наводите: "Понуђач је
дужан да достави попуњене потврде референтне листе за испоручена добра која су предмет
јавне набавке за 2016. годину...."
Сходно члану 10. Закона о јавним набавкама и поштујући начело обезбеђивања конкуренције,
молимо вас да не ограничавате доказе о референцама искључиво на 2016. годину, већ да
уврстите и референце стечене у 2017. години.
Предлажемо да ову измену уврстите у Конкурсну документацију како не би дошло до
дискриминације потенцијалних понуђача.
Одговор:
Наручила ће прихватити ИЛИ попуњене потврде референтне листе за испоручена добра која
су предмет јавне набавке за 2016. годину ИЛИ попуњене потврде референтне листе за
период од дана објављивања позива за подношење понуда па уназад годину дана.
/20.03.2016. – 20.03.2017. године/.
И у једном и у другом случају период за који се достављају потврде мора бити годину дана.
Питање:
У обрасцу структуре цене за природни гас, да ли се цене које исказујемо односе само на
енергент или укљуцују и цене приступа систему за транспорт и дистрибуцију природног гаса?
Напомињемо да су цене приступа систему за транспорт и дистрибуције прописане од стране
Агенције за енергетику Републике Србије и да се исте налазе на њиховом сајту, а да би оне
биле укљуцене у цену из ОБРАСЦА морамо знати Вас МДП број( максимални дневни проток)
који сваки потросац има посебно. МДП број мозете погледати у Васој задњој фактури и није
јавно доступан али је неопходан за израцунавање крајње цене.
Одговор:
У цену треба да је урачуната цена предмета јавне набавке, транспорт, испорука, итд.,
1

Прегледом фактуре за испоручени гас установљено је да на рачуну не постоји ставка
максимални дневни проток.
Уз консултацију са особом задуженом за техничке карактеристике максимални дневни
проток за локацију Војвођанска 75 износи приближно 8.000,00 м3.
-

Локација Војвођанска 75 – током целе године
Локација Апатински пут – грејна сезона
Локација АТД – улица Мите Поповића – грејна сезона
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