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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара –моторног горива за потребе Здравственог центра Зајечар у oтвореном поступку јавне набавке
Број јавне набавке 16/18
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 2.ЗЈН, наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
Vezano za objavljeni javni poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara –goriva za
motorna vozila broj :16/18 za potrebe Naručioca ,obraćamo se molbom za pojašnjenje konkursne dokumentacije u
delu:
III VRSTA ,TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ,KVALITET ,KOLIČINA I OPIS DOBARA …..
2. Kvalitet
PRIMEDBA:
Navedeni Pravilnici o tehničkim i dugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla stavljeni su van snage ,stupanjem
na snagu Pravilnika o tehničkim i dugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla objavljenog u( Službenom Glasniku
RS br.111/2015;106/2016,60/2017,117/2017,120/2017-ispr. I 50/2018).
Potrebno je da se izvrši korekcija konkursne dokumentacije u skladu sa važećim Pravilnicima.

Питање 2:
3.Količina i opis dobara :
PRIMEDBA :
Procenjena cena za benzin i evro dizel pomnožena sa navedenim okvirnim količinama prevazilazi procenjenu vrednost
javne nabavke.
Molimo pojašnjenje procenjenih cena za MOTORNI BENZIN BMB 95 i za EVRO DIZEL obzirom da su na dan
objavljivanja javnog poziva na portalu javnih nabavki cene distributera na teritoriji sedišta Naručioca znatno niže u
odnosu na iskazane procenjene cene koje je Naručilac naveo u konkursnoj dokumentaciji a koje pritom služe kao
polazna osnova za obračun rabata za svo vreme trajanja ugovornog odnosa.
Napominjemo da se od 01.01.2011 slobodno formiraju cene naftnih derivata na teritoriji Republike Srbije u skladu sa
Odlukama distributera i elementima koji direktno utiču na kretanje cena na tržištu naftnih derivata u Republici Srbiji npr:
cena nafte na svetskom tržištu,devizni kurs,porezi ,akcize i eventualne druge dažbine u skladu sa važećim propisima
RS .Cena je važeća na dan preuzimanja dobara na benzinskoj stanici distributera i jasno je naznačena na totemu
benzinske stanice.
Pod pretpostavkom da je Naručilac prilikom pripreme konkursne dokumentacije o opredeljivanja procenjene vrednosti
javne nabavke koristio cene naftnih derivata na teriroriji Republike Srbije nejasno je na osnovu čega je dobijena
procenjena jedinična cena bez PDV-a kao polazna osnova za obračun rabata.
Da li je za Naručioca prihvatljivo za izvrši izmenu konkursne dokumentacije u skladu sa navedenim primedbama i
uslovima prodaje naftnih derivata na teritoriji Republike Srbije ,da u ponudi cena bude na dan objave javnog poziva na
portalu javnih nabavki u sedištu Naručioca ,da se kao dokaz dostavi zvanični cenovnik od dana objave javnog poziva i
da ukoliko se cena u ponudi razlikuje od zvaničnog cenovnika potencijalni ponuđač dostavi obrazloženje za iskazanu
razliku odnosno iskazani popust na cenu.
Molimo hitan odgovor kako bismo doneli Odluku o učešću u predmetnoj javnoj nabavci pod navedenim uslovima.

Одговор 1 :
Врши се измена конкурсне документације на стр. 4. У делу III- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., тачка 2. која се однсои на квалитет, где је писало:
„Квалитет мора бити у складу са важећим стандардима и Правилником о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла (Сл. Гласник РС бр.123/2012, 63/2013 i 75/2013)“, тако да реченица сада
гласи:
„„Квалитет мора бити у складу са важећим стандардима и Правилником о техничким и дугим захтевима за
течна
горива
нафтног
порекла
(објављеног
у
Службеном
Гласнику
РС
бр.111/2015;106/2016,60/2017,117/2017,120/2017-испр. И 50/2018).“

Одговор 2 :
У складу са примедбом и припремом што прецизније понуде понуђача, врши се измена конкурсне
документације :
1.

Врши се измена конкурсне документације на стр. 4. У делу III- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., тачка 3. Где је писало да је процењена
вредност набавке 8.324.641,00 динара без ПДВ-а, тако да реченица сада гласи: „процењена вредност
: 8.333.333,00 динара без ПДВ-а по плану ЈН за 2018.годину Здравственог центра Зајечар“.

2.

Брише текст на страни 4. и на страни 16. конкурсне докуемнтације, који је гласио: „Процењена цена за
моторни бензин БМБ 95: 136,67 динара без ПДВ-а, Процењена цена за евро дизел: 145,00 динара без
ПДВ-а“ .
Врши се измена количина на страни 4. Конкурсне документације, тачка 3. Која се односи на количину и
опис, која је гласила:

3.

Ред.
број

Опис

Јединица мере

Оквирна количина

1.

Моторни бензин БМБ 95

литар

17.000

2.

Евро дизел

литар

41.400

Опис

Јединица мере

Оквирна количина

1.

Моторни бензин БМБ 95

литар

18.000

2.

Евро дизел

литар

43.500

Тако да сада тражена количина гласи:

Ред.
број

4.

Врши се допуна текста на стр. 12.конкурсне документације, у оквиру тачке 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА
КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ, тако што се иза текста : „Цена
мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у
обзир цена без пореза на додату вредност“, додаје следећи текст: „Понуђачи подносе цену
формирану на дан расписивања позива за подношење понуда и конкурсне документације за
предметну јавну набавку, односно на дан 24.09.2018.године, по званичном ценовнику понуђача у
седишту наручиоца. Уз понуду достављају званични ценовник понуђача у седишту наручиоца.

Уколико понуђач понуди другу цену у односу на цену из званичног ценовника понуђача у седишту наручиоца,
потребно је да достави објашњење за разлику у цени, коју ће примењивати током трајања уговора.
Изабрани понуђач, дужан је месечно да достави обавештење о промени цена путем маил-а:
javne.nabavke.zcz@gamil.com .“
5.

6.

Врши се измена конкурсне документације на стр. 16. У делу Обрасца понуде, тако што се брише
напомена која је гласила: „Напомена: (Обрачун процента умањења добија се : понуђена јединична
цена (бензин ,евро дизел) / процењена јединична цена * 100 - 100)“ и испод табеле тражених добара
додаје се нова напомена која сада гласи: „Напомена: Понуђачи подносе цену формирану на дан
расписивања позива за подношење понуда и конкурсне документације за предметну јавну набавку,
односно на дан 24.09.2018.године, по званичном ценовнику понуђача у седишту наручиоца. Уз понуду
достављају званични ценовник понуђача у седишту наручиоца.
Уколико понуђач понуди другу цену у односу на цену из званичног ценовника понуђача у седишту
наручиоца, потребно је да достави објашњење за разлику у цени, коју ће примењивати током
трајања уговора. „
Врши се допуна на истој страни конкурсне документације (стр.16.), у оквиру обрасца VI-Обрасца
понуде тако што се додаје текст:

Објашњење понуђача за понуђену цену:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.

Врши се измена кнкурсне документације на стр. 20. Конкурсне документације у табеларном делу
понуде тако што се брише поље: Проценат умањења моторни бензин(%) и Проценат умањења евро
дизел (%), па табеларни преглед који је саставни део обрасца понуде , сада изгледа:

Укупна цена без ПДВ-а (на дан
објављивања позива за подношење понуда)
ПДВ (%)

Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања (одложено, рок не
краћи од 30 дана)
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)
Начин
испоруке
(коришћењем
компанијских кредитних картица)

ДА / НЕ

Систем контроле промета (праћање
потрошње горива путем интернета)

ДА / НЕ

Доступност деривата (доступност свих
тражених дериварта-моторни бензин,
евро дизел и ТНГ, на бензинским пумпама у
Зајечару и бензинским пумпама на
Аутопуту.

ДА / НЕ

станице

ДА / НЕ

Место испоруке
Продавца)

(бензинске

8.

Врши се измена конкурсне документације на страни 23. у делу VII- Модела уговора, члан 7. Који се
односи на плаћање, који је гласио: „Купац се обавезује да рачун за испоручену количину добара из
члана 2. овог уговора плати у року од _______ дана од дана издавања рачуна.
Продавац ће доставити рачун регистрован у централном регистру фактура Купцу у року који не може
бити дужи од 8 дана од дана издавања рачуна. Уз сваку фактуру продавац доставља књижно
одобрење у висини износа понђеног процента за моторни бензин _______ % и за евро дизел
___________%, из понуде бр. ________ од ____________2018.године., тако да измена сада гласи:
„Купац се обавезује да рачун за испоручену количину добара из члана 2. овог уговора плати у року од
_______ дана од дана издавања рачуна.
Продавац ће доставити рачун регистрован у централном регистру фактура Купцу у року који не
може бити дужи од 8 дана од дана издавања рачуна. Уз сваку фактуру продавац доставља књижно
одобрење у висини понуђене разлике у цени из понуде бр. ________ од ____________2018.године, као
и месечно обавештење о промени цене горива на е-маил наручиоца : javne.nabavke.zcz@gmail.com .“

Прилог:
-

Измена I конкурсне документације бр. 6824/1 од 17.10.2018.године

-

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Комисија за јавне набавке

