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. 06/2019 – Набавка нафтних деривата за
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
Питање бр.1
Технички капацитет
-Да најмање 1 (једна бензинска станица) на теритирији општине Лознице има непрекидно
радно време 0-24h и да има све врсте горива која су наведена у обрасцу техничке
документације
Предлаже се измена тако да гласи: да најмање једна бензинска станица на територији
Лознице има радно време од 6-24h.
Одговор бр.1
Наручиоцу је неопходно да бензинска станица ради од 0-24h како би се осигурао безбедан
и хитан превоз пацијента до Београда и током ноћних сати, чиме Наручиоц остаје при
датом услову .
Питање бр.2
-Технички захтеви наручиоца:
Дозволити могућност куповине или боновима или картицом за гориво
Одговор бр.2
Наручилац дозвољава да се овај услов сматра опционим односно као могућнност, тако да
ће се прихватити и понуда понуђача који не испуњавају наведени услов.
Питање бр.3
Финансијско обезбеђење
-Предлаже се измена тако да гласи: да Финансијско обезбеђење буде банкарска
гаранција или бланко меница за добро извршење посла.
Молим Вас да ако прихватите предложено измену дефинишете износ бланко соло менице ,
као и потребну пратећу документацију (форму меничног овлашћења и др.)
Одговор бр.3
Наручилац остаје при траженом средству финансијског обезбеђења –банкарска гаранција.
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.

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. 06/2019.
Дана 07.02.2019. године

