РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 31.03.2016. године
Младеновац
Указивање на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији и питање и
одговор на постављено питање за јавну набавку у отвореном поступку р.б. Ј.Н. 1.1.4 добра
нафтни деривати.
Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на уочене недостатке
и неправилности у конкурсној документацији и појашњење конкурсне документације за
добра нафтни деривати дајемо додатна појашњења конкурсне документације.
Питања:
1. У конкурсној документацији наведени су правилници који су стављени Ван снаге.
Тренутно важећи правилник је Правилник о техничким и другим захтевима за течна
горива нафтног порекла ( Сл.Гласник РС бр.111/2015 од 29.12.2015.) Молимо Вас
да извршите неопходне измене.
Одговор: Биће измењен Правилник о техничким и другим захтевима за течна
горива нафтног порекла. И у складу са тим извршићемо измену конкурсну
документацију.
2. У моделу уговора, члан 5 наведено је да Понуђач односно продавац приликом
сипања горива купцу издаје уз фискални рачун и ``отпремницу са подацима о
регистарском броју возила``. Наиме приликом испоруке робе кориснику картице, за
купљене нафтне деривате уручује се обрачунски листић( слип), који је Купац дужан
да провери и потпише, чиме потврђује да је сагласан са наведеним подацима. Слип
садржи податке о називу Купца, броју картице, врсти робе, јединичној цени,
укупној цени, датуму и времену када је трансакција извршена. Да ли је за
наручиоца наведено прихватљиво.
Одговор: Неможе се прихватити дефинисање у члану 5 вашег слипа јер се
дефинисање начина испоруке односи на све понуђаче.
3. Будући да се испорука горива врши путем компанијских картица на бензинским
станицама Продавца, и да то није алтернатива , Молимо Вас за брисање става 1 и
става 3 члана 5 Модела уговора.
Одговор: Не може се брисати став 3 члана 5 ( алтернатива ) јер се односи на све
потенцијалне понуђаче, а начин испоруке деривата у члану 5 дефинисаће се према
условима изабраног понуђача.
4. У члану 7 наведено је да се плаћање врши по испостављеним рачунима,
вирманским путем – неопходно је брисати ``вирманским `` Такође наведено је да се
плаћање врши у року______ од дана испоруке. Наиме наведена формулација је
неисправна , будући да се плаћање врши у одређеном року од фактурисања/ или
пријема фактуре, а не након сваке испоруке. Такође није наведено колико пута се
врши фактурисање.
5. Предлажемо следећу формулацију: Фактурисање испоручених количина нафтних
деривата, друге робе и услуга ће се вршити ____ 2 ____ у месецу. Дужничко
поверилачки однос (ДПО) настаје 15-ог (петнаестог) календарског у месецу за

продају остварену у првих 15 ( петнаест) календарских дана у текућем месецу, и
последњег дана у месецу за продају остварену до 16-ог ( шеснаестог) календарског
у текућем месецу, и последњег дана у месецу за продају остварену од 16-ог (
шеснаестог) календарског у текућем месецу до краја месеца.
Одговор за 4. и 5. Такође се не могу прихватити примедбе о начину фактурисања у
конкурсној документацији, а исти су прихватљиви уколико будете изабрани
понуђач што ћете дефинисати у понуди.
6. На страни 21 конкурсне документације достављен је списак бензинских станица, да
ли понуђач може доставити свој списак, на свом меморандуму, у својој форми?
Одговор: Понуђач може доставити и свој списак на свом меморандуму али је
такође у обавези да попуни и онај наведен у конкурсној документацији.
Имајући у виду наведена питања извршићемо измену дела конкурсне
документације.

С поштовањем
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