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Сомбор, 07.11.2017. године
Број: 30-5205/појашњење 2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ доставља додатна појашњење:
Питање: УСЛОВ: да располаже довољним финансијским капацитетом

На страни 9 конкурсне документације као додатни услов тражите:
Понуђач је дужан да достави Бонитет за јавне набавке БОН ЈН за предходне три
обрачунске године, где је исказано позитивно пословање понуђача
Члaнoм 76. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa дeфинисaнo je дa нaручилaц мoжe дeфинисaти
дoдaтнe услoвe у пoглeду финaнсиjскoг, пoслoвнoг, тeхничкoг и кaдрoвскoг кaпaцитeтa
увeк кaдa je пoтрeбнo имajући у виду прeдмeт jaвнe нaбaвкe. Прeдмeт jaвнe нaбaвкe
ниje тaкaв, дa зaхтeвa пoзитивнo финaнсиjскo пoслoвaњe, вeћ сe спoсoбнoст
извршaвaњa прeдмeтa нaбaвкe дoкaзуje крoз пoтврдe, лицeнцe и увeрeњa дoстaвљeнa
крoз списaк oбaвeзних услoвa. Нaручилaц пo истoм члaну Зaкoнa мoжe зaхтeвaти
пoтврду дa пoнуђaч дoкaжe дa нaд њим ниje пoкрeнут пoступaк стeчaja или
ликвидaциje, oднoснo прeтхoдни стaчajни пoступaк. Taкoђe, нaручилaц имa мoгућнoст
дa зaхтeвa и дeфинишe тип и врсту срeдствa oбeзбeђeњa кojим сe гaрaнтуje oзбиљнoст
пoнудe пa и дoбрo извршeњe пoслa тe у тoм смислу Нaручилaц мoжe зaхтeвaти и
сигурниja срeдствa oбeзбeђeњa кao штo je бaнкaрскa гaрaнциja, укoликo тo прoцeни кao
нeoпхoднo. Имajући свe нaвeдeнo у виду смaтрaмo дa je зaхтeв дoдaтнoг услoвa
нeoснoвaн.
Одговор: Наручилац је дефинисао додатни услов у погледу финансијског
капацитета ради провере финансијске стабилности понуђача и тиме дате
озбиљности понуде, и самим тим Наручила цостаје при траженом захтеву.
Питање: Да ли рок плаћања мора бити 60 дана или може и нешто мање рецимо и 45
дана од дана фктирисања?
Одговор: Наручилац користи своје потпуно право које има на основу Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, тако да
рок плаћања остаје 60 дана.
Питање: На страни 24 Модела уговора Члан 5.стоји:
Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на
тржишту нафтних деривата. Цена нафтних деривата мења се у оним интервалима у
којима се обезбеђује њено усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних
деривата. Испоручен нафтни дериват, Продавац ће фактурисати Купцу по цени која
важи на дан испоруке. 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.

Тражимо брисање дела реченице који је обележен црвено.
Образложење:није иста цена за робу која се преузима на бензинској станици и за робу
која се превози у седиште наручиоца.
Молим Вас да одговорите на нашу примедбe, и да ли су могуће промене у вашој
конкурсној документацији као и померање рока предаје понуде у случају да
прихватите наше примедбе
Одговор: Измена техничке грешке је извршена у оквиру додатног појашњења 1 и
друге измене конкурсне документације са датумом 06.11.2017. године који је
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Што се тиче
померања рока предаје понуде ништа се не мења, односно на основу члана 63. ЗЈН
заинтересовано лице може тражити додатне информације најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда, а уколико се конкурсна документација мења 8
дана или мање пре истека рока за подношење понуда продужава се рок за
подношење понуда, што се не дешава у овом конкретном случају.

