ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: OБВ-01-3874
Датум: 15.05.2017.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/2015) достављамо
додатно појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 12.05.2017.г.
примљен путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.07/2017 –Набавка енергената МАЗУТУЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ средње –мазут С (према указаној потреби) у оквир Опште болнице Ваљево,
ради закључења уговора.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављена питања:
Питање бр.1 : На страни 11. у делу Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, Наручилац као
први додатни услов наводи да „понуђач располаже неопходним финансијским и пословним
капацитетом" односно да је ,,у претходне две обрачунске године (2015. и 2016.) пословао са оствареном
добити или позитивном нулом", и као доказ захтева „Извештај о бонитету или скоринг издат од стране
надлежног органа за претходне две обрачунске године или биланс стања са мишљењем овлашћеног
ревизора за претходне две обрачунске године".
У вези са горе наведеним захтевом Наручиоца, напомињемо да према позитивним прописима у
Републици Србији, сва привредна друштва имају обавезу да до 28.02.2017. године доставе Статистички
извештај за 2016. годину Агенцији за привредне регистре РС који у себи садржи Биланс стања и Биланс
успеха за 2016. годину из којег се виде подаци које је наручилац захтевао.
Такође, посебно напомињемо да наведени извештаји нису оверени од стране овлашћеног ревизора, јер је
законска обавеза да се то учини до 30.06.2017. године, те у том смислу наручилац не може захтевати
нешто што није у складу са позитивним прописима који регулишу предметну област.
Узимајући све ово у обзир, јасно је да се ни Извештај о бонитету, нити Скоринг за 2016. годину не могу
извадити пре тог периода, као ни биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора.
Сходно изнетом, постављамо питање, да ли ће наручилац прихватити да се као доказ овог додатног
услова достави биланс успеха и биланс стања за 2015. годину са мишљењем овлашћеног ревизора са
билансом стања и успеха за 2016. годину без мишљења овлашћеног ревизора (како је и достављен
Агенцији за привредне регистре), у складу са Законом, у којем су садржани подаци које захтева
наручилац.
Одговор: Наручилац ће прихватити и понуде које садрже биланс успеха и биланс стања за 2015.
годину са мишљењем овлашћеног ревизора са билансом стања и успеха за 2016. годину без
мишљења овлашћеног ревизора (са потврдом о предаји Агенцији за привредне регистре), у
складу са Законом, у којем су садржани подаци које захтева наручилац( доказ захтеван у тачки 5.
Прилога бр.6: „Услови и докази о испуњености услова за учeшће у поступку јавне набавке „).

Питање бр.2: Такође, на страни 12. у тачки 10. Додатних услова, наручилац захтева да понуђач има
довољан технички капацитет за учествовање у поступку јавне набавке, односно минимум 3 цистерне
носивости од 23-26 т и 2 цистерне носивости 13-16 т, и као доказ за испуњеност овог услова наводи
„копије саобраћајних дозвола за минимум тражених цистерни или уговор са правним или физичким
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лицима да ће за понуђача вршити услугу превоза за 2017/2018. годину са копијом саобраћајних дозвола
за минимум тражених цистерни".
Имајући у виду да се у пракси поред уговора о пружању услуга превоза робе, врло често закључују и
уговори о закупу возила са правним или физичкирн лицима, постављамо питање да ли ће наручилац као
доказ располагањем довољног броја возила прихватити и уговоре о закупу возила. Такође, молимо да
уврстите, као доказ о располагању возилима и уговор о финансијском лизингу возила, како не би дошло
до дискриминисања понуђача по основу права располагања на возилима.
Одговор: Наручилац у тачки 10. Прилога бр.6( Услови и докази о испуњености услова за
учeшће у поступку јавне набавке) наводи :
Услов: Да има довољан технички капацитет
а)складишном простору за уње за ложење за мазут средњи С: минимум 500 кубика
б) техничка опремљеност: минимум 3 цистерни носивости од 23-26т и 2 цистерне носивости од
13-16т
Приложити као доказ:
а) Изјава, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, на меморандуму понуђача
о сладишном простору оверена од стране овлашћеног лица и у прилогу те изјаве доставити
Решења - лиценце за обављање енергетске делатности трговина нафтом, дериватима нафте,
биогоривима (лиценца гласи на име понуђача ). Као доказ о испуњеност наведеног услова
потребно је приложити и доказ о коришћењу резервоара сагласно ПРАВИЛНИКУ О
МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНЕ ДЕРИВАТИМА
НАФТЕ И БИОГОРИВОМ (Правилником о минимално техничким условима за обављање
трговине нафтом и нафтним дериватима нафте и биогоривом предвиђа се обавеза да сви
трговци дериватима нафте у шта спада и Мазут С, морају да поседују складишта за Уље за
ложење средње С (Мазут С) како би делатност обављали несметано. Наведеним правилником
предвиђено је да сви трговци дериватима нафте морају да поседују складиште капацитета 500
м3.
б) копију очитаних саобраћајних дозвола за миниму захтеван број цистерни или уговор са
правним или физичким лицима да ће за понуђача вршити услугу превоза ( за 2016.г) са копијом
очитаних саобраћајних дозвола за минимум захтевани броја цистерни.
Из наведеног се да зазакључити да ће Наручилац прихвата као доказ и уговор о лизингу ( врста
уговор са правним лицем) и уговоре о закупу возила са правним или физичкирн лицима, уз
достављање истог уз копије саобраћајних дозвола.

Питање бр.3: На страни 23. конкурсне документације, у Прилогу бр. 8, под Општим условима понуде, у
тачки 1., наручилац оставља простор понуђачу да упише попуст у процентима, односно финансијски
бонитет на вредност уговора. Постављамо питање наручиоцу, да ли су понуђачи у обавези да попуне
тачку 1. - Општи услови понуде, у Прилогу бр. 8, а која се односи на финансијски бонитет, попуст на
вредност уговора, а све у циљу постизања вишег нивоа здравствене заштите? Питање постављамо из
разлога што попуст, у складу са законом, урачунавамо у нашу укупну цену.
Одговор: У Општим условим понуде, у Прилогу бр. 8, у тачки 1 стоји: „Попуст- Финансијски
бонитет на вредност уговора: ............... %, а све у циљу постизања вишег нивоа здравствене
заштите“. Понуђачима је остављена могућност да одобре наручиоцу одређен % финансијског
бонитета у случају закључења уговор. Понуђачи НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОПУНЕ ТАЧКУ 1..
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Питање
бр.4: На страни 33. у члану 3. Модела уговора Наручилац предвиђа табелу за уписивање количинског
рабата на месечном нивоу, као и место за уписивање попуста за плаћање по предрачуну, дакле авансно.
С обзиром да је наручилац децидно, на другим местима у конкурсној документацији предвидео
одложено плаћање од 60 дана, па и у самом Моделу уговора, члан 2., указујемо да је члан 3. у
супротности са остатком модела уговора и конкурсне документације.
Такође, уколико попуст на цену обрачунамо и укључимо у јединичну и укупну цену из понуде, (као и у
случају да не дајемо количински рабат) да ли смо у обавези да попуњавамо табелу из члана 3, ако
наручилац ипак остане при истој?
Одговор: У члану 3. Модела уговора Наручилац је предвидео да, уколико у току трајања
уговора, дође у ситуацију да авансно плати предмет набавке, попуњавањем модела уговора од
стране понуђача уговором регулише и попуст за такав вид набавке.
У табелу заинтересовано лице може унети и „0 %“ уколико није у могућност да да било какав
попуст за наведени рок плаћања.
Питање бр.5: На страни 16. конкурсне документације у тачки 22. Средства финансијског обезбеђења за
добро извршење посла, наручилац наводи да „картон депонованих потписа мора бити оверен од стране
банке после дана објављивања позива за подношење понуда".
С тим у вези, постављамо питање Наручиоцу да ли ће прихватити картон депонованих потписа који је у
банци оверен истог дана када је објављен Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
односно 10.05.2017. године?
Одговор: Наручилац остаје при наводима у Конкурсној документацији.
Питање бр.6: На страни 20. конкурсне документације, у Прилогу бр. 6, Услови и докази о испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке, под тачком 9., Наручилац као услов наводи да понуђач ,,има
запослено лице са високом школском спремом које ће бити задужено за извршење уговора" и као доказ
захтева „изјаву оверену и потписану од стране овлашћеног лица на меморандуму понуђача о лицу које
ће бити одговорно за извршење уговора са копијама радне књижице и копијом дипломе".
Напомињемо Наручиоцу да се степен стручне спреме може утврдити и увидом у радну књижицу коју
свакако захтева као доказ.
С обзиром на то да Наручилац не наводи као услов тачно одређену квалификованост запосленог лица
одговорног за извршење уговора, већ само да поседује високу стручну спрему, постављамо питање
зашто наручилац као доказ о томе захтева и копију дипломе, односно да ли је копија радне књижице са
потписаном и овереном Изјавом овлашћеног лица довољна као доказ за испуњавање овог услова, и
зашто наручилац инсистира на високој стручној спреми за ово лице?
Одговор: Обзиром да је предмет јавне набавке набавка енергената УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ
СРЕДЊЕ ''С'' МАЗУТ, висина процењену вредност набавке и специфичност пословања са
предметом јавне набавке, кадровска оспособљеност представља један од доказа озбиљности
заинтересованог лица. Наручилац остаје при наводима у Конкурсној документацији.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку
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