ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: OБВ-01- 8558/1
Датум: 19.11.2014.г.
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације
На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо
појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 16.11.2014.г. примљен путем
електронске поште, а у вези јавне набавке бр.25/2014 – Набавка енергената (према указаној потреби)
у оквир Опште болнице Ваљево, ради закључења уговора.
.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављена питања:
Питање бр.1 : У оквиру додатних услова за учествовање у поступку ове јавне набавке
предвиђено је да понуђачи морају да поседују складишта за Уље за ложење средње С (Мазут С)
како би делатност обављали несметано, а као доказе којима се доказује испуњеност наведеног
услова потребно је да понуђачи доставе важећу лиценцу за складиштење издату од стране
Агенције за енергетику.У вези са овим доказом, неопходно је појашњење да ли понуђачи који су
закупци складишта за које је издата лиценца од стране Агенције за енерегетику, могу у оквиру
својих понуда да доставе Уговор о закупу складишног простора и важећу лиценцу за обављање
енергетске делатности – складиштење нафте и деривата нафте издату на име закуподавца, тј.
копију лиценце за обављање енергетске делатности складиштења нафте и деривата нафте издату
на име енергетског субјекта са којим понуђач има закључен уговор о складиштењу, најму или
закупу складишног простора?
Одговор: Понуђачи који су закупци складишта за које је издата лиценца од стране Агенције за
енерегетику, могу у оквиру својих понуда да доставе Уговор о закупу складишног простора и
и важећу лиценцу за складиштење издату од стране Агенције за енергетику на име закуподавца
тј. копију лиценце за обављање енергетске делатности складиштења нафте и деривата нафте
издату на име енергетског субјекта са којим понуђач има закључен уговор о складиштењу, најму
или закупу складишног простора.

Питање бр.2 : Колико износе (макар оквирно) количине које ће бити предмет сваке појединачне
испоруке за партију 1 и 4? У коме временском периоду од дана закључења уговора ће се
извршити прва испорука?
Одговор: Јавна набавка је обликована у једну партију. Од дана закључења уговора прва
испорука ће се обављати сагласно члану 5. предлога уговора у конкурсној документацији.
Питање бр.3 : У вези финансијске гаранције за озбиљност понуде потребно је појашњење да ли
су понуђачи слободни у избору средства финансијског обезбеђења, тј. да ли могу доставити
меницу?
Одговор:Наручилац расписаном јавном набавком не тражи финансијску гаранцију за озбиљност
понуде, већ за добро извршење посла.
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Питање бр.4 : У члану 3 Модела уговора поред мазута С, помиње се и мазут НСГ-С. Уколико
наручилац има потребу и за набавком мазута НСГ-С, неопходно је прецирати количине овог
енергента и ускладити образац структуре цене са потребама наручиоца.
Одговор: Наручилац обрасцем понуде захтева мазут С и исти ће бити предмет уговора и
набавке.
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Комисија за јавну набавку
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