РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: 3188
Датум: 22.05.2020. године
Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.3. нафтни
деривати

Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне
документације за јавну набавку добра нафтни деривати дајемо додатне информације и појашњења у
вези са припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.1.3.
Питање понуђача:
Молим Вас за измену конкурсне документације набавке бр.1.1.3
Молимо Вас да поделите набавку на две партије.
Једна за картичну куповину горива на бензинским станицама а друга за испоруку горива у средиште
наручиоца.
На овај начин подстичете конкуренцију и обезбеђујете себи понуду више од једног понуђача.
Одговор:
Ваш предлог да набавку издвојимо у две партије не можемо прихватити.
А ви као понуђач имате могућност да поднесeте заједничку понуду са осталим понуђачима и на
други начин прописан ЗЈН.
Имајући у виду све наведено, одлуку о покретању поступка и остале околности нисмо у могућности
да набавку поделимо у две партије.

Питање понуђача:
У сврху учествовања на расписану јавну набавку добара бр.1.1.3 обраћам Вам се захтевом за измену
конкурсне документације ЈНД бр.1.1.3. а која се односи на набавку добра за агрегат.
За агрегат дизел гориво гасно уље није намењено и не може се користити. Као замену, предлажем:
евро дизел.
Молим да доставите доказе да сте обезбедили место истовара и резервоарски простор у складу са
позитивним законодавством Републике Србије.

Одговор:
Након консултација са сервисером Ваш предлог да се уместо дизел горива гасног уља користи евро
дизел можемо прихватити.
Садашњи добављач је цистерном довезао гориво и источио у резервоарски простор претходне
године. А сви заинтересовани понуђачи могу сваког радног дана од 7 до 14 часова да изврше увид
где ће се и како вршити испорука горива за агрегат а контакт телефон је 011 8241508.
Резервоари за истакање горива су спојени са агрегатом и представљају саставни део агрегата.
Имајући у виду све околности извршићемо измену конкурсне документације

С поштовањем
Комисија за јавне набавке
Председник комисије за јавне набавке
Верица Ракић
_______________________

