Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 01/2016 – Набавка нафтних деривата за
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
Молим Вас да размотрите могућност измене конкурсне и то у делу – финансијско
обезбеђење за добро извршење посла.
Предлаже се измена тако да гласи: да финансијско обезбеђење буде банкарска гаранција
или бланко сопствена меница за добро извршење посла.
Молим вас да ако прихватите предложену измену да дефинишете износ бланко соло
менице, као и пратећу документацију (форму меничног овлашћења и др.)
Одговор 1.
Према члану 61 Закона о ЈН, Наручилац може да наведе врсту средстава финансијског
обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне
набавке, као и испуњење својих уговорених обавеза. Према Закону о ЈН и Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације, Нaручилац је овлашћен да сам
процењује када ће и у ком поступку захтевати средство обезбеђења као и коју врсту
обезбеђења. Дакле, Наручилац у свакој конкретној ситуацији врши избор одговарајућег
средства финансијског обезбеђења.
Питање бр. 2:
Молим Вас за појашњење конкурсне у делу техничких услова и то: на страни 7 конкурсне
документације услова за учешће је да понуђач има 1 бензинску станицу на подручју
Лознице а страна 17. Конкурсне документације услов је да понуђач има 2 бензинске
станице на подручју Лознице.
Одговор 2.
На страни 17 конкурсне документације налази се грешка и стоји: „Понуђач мора да
поседује најмање две пумпне станице на територији општине Лозница које имају
непрекидно радно време 0-24 часа и да имају све врсте горива која су наведене у обрасцу
техничке спецификације“
Уместо тога треба да стоји „Понуђач мора да поседује најмање једну пумпну станицу на
територији општине Лозница које имају непрекидно радно време 0-24 часа и да имају све
врсте горива која су наведене у обрасцу техничке спецификације“
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 01/2016.
Дана 22.01.2016. године

Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 01/2016 – Набавка нафтних деривата за
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр. 1:
У члану 14 модела уговора, као средство обезбеђења уговора, тражи се банкарска
гаранција, а у члану 18 се помиње меница.
Молим Вас за информацију које је средство обезбеђења потребно.
Одговор 1.
У образцу Модел уговора, члан 18 став 3 гласи: „Уговор ступа на правну снагу када га све
уговорне стране потпишу, односно, када Добављач достави Наручиоцу попуњену меницу
за добро извршење посла“.
Како је у додатним условима под тачком 3 наведено као средство обезбеђења банкарска
гаранција за добро извршење посла, сматрамо да у члану 18 став 3, обрасца Модел уговора
је направљена грешка техничке природе и сад треба да стоји :
„Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када
Добављач достави Наручиоцу попуњену банкарску гаранцију за добро извршење посла“
Напомена:
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик
конкурсне документације.
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.
Комисија за јавну набавку бр. 01/2016.
Дана 26.01.2016. године

