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ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: OБВ-01-140
Датум: 11.01.2016.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 05.01.2016.г.
примљен путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.19/2015 – Набавка енергената- Мазут
ниско-сумпорни 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 : „Под тачком 7) из Упутства за доказивање обавезних и додатних услова за учешће у
поступку јавне набавке наводите да је потребно да понуђачи располажу неопходним пословним
капацитетом, односно, да су учествовали у снадбевању предметом јавне набавке кроз поступак
јавне набавке у претходне 4 године (2011-2014). Као доказ претходно изнетог услова наводите да је
потребно доставити списак најважније испоручених добара у претходне 4 године, са износима,
датумима и листама купаца односно наручилаца у облику потврде издате од стране купца. Понуда
понуђача мора да садржи минимум по једну потврду за сваку наведену годину..
У вези са наведеним начином доказивања, да ли је могуће достављање уговора о купопродаји
са купцем, који се у смислу ЗЈН сматра нарудиоцем, с обзиром да исти мора бити објављен на
сајту Управе за јавне набавке, као и у случају да дође до раскида уговора, уместо
достављања потврде која представуа саставни део документације?“

Одговор: Наручилац ће прихватити и понуде која садржи потврду о промету у виду уговора о
купопродаји са купцем, који се у смислу ЗЈН сматра наручиоцем, као исправну и прихватљиву,
уколико уз уговор доставе име и презиме као и телефон особе за контакт код наручиоца .

Питање бр.2: „Под тачком 10) подтадка б) као доказ техничке опремљености- 3 цистерни носивости од
23-26 тона и 2 цистерне носивости од 13-16 тона, указујете да је потребно доставити копију
саобраћајних дозвола за минимум тражених цистерни или уговор са правним или физичким лицима да
ће за понуђача вршити услугу превоза са копијама саобраћајних дозвола. У вези са наведеним, да ли је
могуће да се возилима располаже на основу уговора о лизингу, уз достављање истог уз копије
саобраћајних дозвола?
Такође, с обзиром да наша компанија поседује новије цистерне које су направљене од лакших
материјала, а ито им омогућује товарање већих количина од 26 тона, по фабричкој декларацији, а што се
и налази у саобра6ајној дозволи. Међутим, сагласно Закону о транспорту опасног терета сигурно је да
возило не може да се товари више од оног што је одређено у складу са Законом о транспорту опасног
терета. Стога предлажемо да дефинишете минималну дозвољену носивост за цистерне веће
носивости од 23 тоне, а да не дефинисете оквир од 23-26 тона.
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Молимо Вас да у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама, одговор на горе
облику објавите на порталу Управе за јавне набавке.“

Одговор: Наручилац  прихвата као доказ и уговор о лизингу( врста уговор са правним лицем), уз
достављање истог уз копије саобраћајних дозвола. Сагласно Закону о транспорту опасног терета
сигурно је да возило не може да се товари више од оног што је одређено у складу са Законом о
транспорту опасног терета, те на основу тога сматрамо да ће утоварена количина мазута у
цистерну бити одговарајућа захтеваној носивости из конкурсне документације. Под појмпм
носивости (од 23-26 тона) подразумева се дозвољена носивост цистерне којом ће понуђач
вршити услугу превоза за наручиоца.
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Комисија за јавну набавку


