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Сомбор, 06.11.2017. године
Број: 30-5205/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: ДА ли се као Доказ о власништву, закупу и сл. минимум једне пумпе за

снабдевање превозних средстава горивом у месту Наручиоца може приложити
Пописна листа основних средстава у којој се види да понуђач поседује бензинску
станицу у месту наручиоца , или изјава на меморандуму да понуђач поседује бенинску
станицу у месту наручиоца или неки други уверљиви доказ ?
Одговор: Треба приложити и једно и друго, односно као што пише у услову
„УСЛОВ: да располаже са минимум једном пумпом за снабдевање превозних средстава
горивом (бензинском станицом) у месту Наручиоца. (Сомбор)
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Доказ о власништву, закупу и сл. минимум једне пумпе
за снабдевање превозних средстава горивом у месту Наручиоца као И списак
бензинских станица (са локацијама), израђен на меморандуму понуђача, потписан и
оверен од стране понуђача.“ Значи потребно је приложити доказ било које врсте да
су те/та пумпа у вашем власништву у месту Наручиоца и изјаву на меморандуму о
списку бензинских станица.
Питање: Да ли је за наручиоца прихватљива измена конкурсне документације
,страна14,где пише- Плаћање се врши вирмански у року од зависности понуде
понуђача, односно минимално у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС 119/12) члан 16., од
данаквантитативно и квалитативно усаглашеног пријема добара која су предмет ове
јавне набавке односно испоставе фактуре за испоручено добро.
И измена на страни 21, у обрасцу понуде, где пише-Услови плаћања – у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама –60 дана
Понуђач предлаже-Плаћање се врши у року од 30 дана од дана службеног пријема
рачуна .Фактурисањ се врши последњег дана у текућем месецу за продају нафтних
деривата насталу током текућег месеца.
Молимо Вас за измену, рока и услова плаћања , у понуди, моделу уговора и конкурсној
документацији у складу са предлогом –

Плаћање се врши у року од 30 дана од дана службеног пријема рачуна .Фактурисањ се
врши последњег дана у текућем месецу за продају нафтних деривата насталу током
текућег месеца.
Одговор: Наручилац остаје при траженим захтевима.
Питање: Молим Вас да извршите измену у конкурсној документацији на страни 14 ,
става –Цена је фикса и не може се мењати.
Понуђач предлаже-Цене у понуди важе на дан састављања понуде. После закључивања
уговора цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са
кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан
испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на
бензинским станицама Продавца.
Одговор: Измена је извршена.
Питање: Молим Вас за брисање става у члану 5 модела уговора који гласи- Под даном
испоруке подразумева се дан када га је Наручилац преузео на продајном месту
Продавца (бензинској станици) односно примио у Топлани Опште болнице. „Др Радивој
Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75.
Треба брисати- односно примио у Топлани Опште болнице. „Др Радивој Симоновић“
Сомбор, улица Војвођанска 75.
Образложење-С обзиром да цене, место испоруке ,услови продаје … нису исти за
продају нафтних деривата које се испоручују на бенинској станици и оних који се
испоручују цистернама франко наручилац, а да ви нисте радвојили количине везане за
испоруку франко бензинска станица и франко Наручилац , молимо Вас да бришете
став- односно примио у Топлани Опште болнице. „Др Радивој Симоновић“ Сомбор,
улица Војвођанска 75.
Одговор: Измена је извршена, у питању је била техничка грешка Наручиоца.
Питање: Молимо Вас да у члану 6 модела дефинишете рок плаћања у складу са
предлогом Понуђача-Плаћање се врши у року од 30 дана од дана службеног пријема
рачуна .Фактурисањ се врши последњег дана у текућем месецу за продају нафтних
деривата насталу током текућег месеца.
Одговор: Наручилац остаје при траженим захтевима.
Питање: Да ли је могућа измена члана 8 . става којом би се прецизно дефинисао рок
важења уговора?
Понуђач предлаже:
Уговор се закључује на период од годину дана а најдуже до утрошка средстава из члана
5 овог уговора.
Одговор: Измена је извршена.

Питање: Да ли је могућа измена конкурсне документације на страни 27 у обрасцу
понуде у моделу уговора као и на свим местима у конкурсној документацији која се
односи на врсту нафтног деривата?
Потребно је прецизно дефинисати називе нафтних деривата који су предмет јавне
набавке а у складу са важећим Правилницима о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног потекасл.гласникРс.бр.111/2015,106/2016 и 60/2017
Код Вас стоји -бензин 20.000
-дизел 45.000
-Уместо бензин треба да стоји ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95
-Уместо дизел треба да стоји ЕВРО ДИЗЕЛ

Цене свих врста бензина и свих врста дизел горива нису исте и потребно је прецизно
дефинисати врсту бензина и дизел горива коју желите да купујете.
Одговор: Измена је извршена у конкурсној документацији.

