ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА
КАРАЂОРЂЕВА 64
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 12/19
Датум: 01.08.2019. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Данa 29.07.2019. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 12/19
примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање:
Обраћамо Вам се везано за конкурсну документацију 12/19 објављену 28.07.2019.
Молимо за појашњење да ли се набавка односи на:
1.снабдевање евро дизелом путем корпоративних картица на бензинским станицама или
2. путем велепродаје(достава горива на адресу купца).
Уколико је опција под редним бројем 2.,молимо Вас за појашњење због чега је неопходно
достављање доказа о поседовању бензинских станица у седишту Наручиоца.Молимо за појашњење
додатних услова –тачка2.2 на страни 20.
Такође у обрасцу понуде и моделу уговора помињете цену добра на бензинским станицама,што би
требало преправити уколико ће набавка бити вршена путем велепродаје.Такође ,корекција ових
ставова је потребно начинити и у остатку конкурсне документације.
Одговор :Наручилац остаје при Конкурсној документацији.
Снабдевање Наручиоца горивом за котао се односи на снабдевање на бензинским станицама
понуђача са испоруком у седишту Наручиоца,тј. Сента,Карађорђева 64.-као основно снабдевање.
Због предстојећих радова код Наручиоца(адапрација,санација,реконструкција,доградња..итд.)
Наручилац задржава и могућност преузимања предмета јавне набавке код Продавца у месту
Наручиоца,као секундарна опција која опција ће се привремено користити,и бити нужна да би се
током трајања уговора о јавној набавци Наручилац континуирано снабдевао предметом јавне
набавке.Зато је тражено списак бензинских станица на седишту Наручиоца.
Разлика између велепродаје и малопродаје не тиче се места испоруке.(„путем велепродаје“-не мора да
значи доставу горива на адресу Купца)

Питање:
Молимо Вас за информацију да ли је могућа измена члана 5 модела уговора,тако да гласи:
Цена нафтних дериватива утврђује се одлукама Продавца у складу са законом и подзаконским
актима.Испоручене нафтне деривативе Продавац ће Купцу фактурисати по цени која важи на дан
испоруке.Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на бензинским
станицама Продавца.
Продавац ће писменим путем обавештавати Купца о промени цена предметних добара или ће
ценовник јавно објављивати на сајту компаније.
Образложење:
Цену нафтних дериватива утврђује Продавац,на основу кретања на тржишту нафтних дериватива и
важе на дан испоруке,на основу чл. 88. Закона о енергетици (Сл.гласник РС,бр. 145/2014),где се
одређују које цене су регулисане,а које цене су слободне,као ичл. 36. Став 2. Закона о
трговини(Сл.Гласник РС,бр. 53/2010 и 10/2013),тако да Продавац има законску могућност да
слободно формира цене.
Одговор : Не прихвата се. Наручилац остаје при Конкурсној документацији.
Kомисија за јавне набавке

