ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 13124-5/2016
Београд, 14.10.2016. године
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама,
ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС - НВВ 33/2016,

Примљено је питање потенцијалног понуђача 11.10.2016., достављено mail-ом, следећег
садржаја:
Поштовани,
Обраћамо Вам се поводом јавне набавке бр. НВВ-33/2016.-ПРОПАН БУТАН и молимо Вас
да нам одговорите на постављена питања у циљу разјашњења конкурсне документације.
1.На страни 23. конкурсне документације ( Образац структуре понуђене цене ) , као и у
моделу Уговора, члан 3. стоји:
„Уговорена цена се може мењати у случају промене цена добара на тржишту од минимум 5
% и усклађује се са котацијском ценом ( према Платтс ФОБ Мед Италy паритету)“.
С тим у вези, постављамо питање да ли дозвољавате да се промена цена усклађује са
котацијском ценом према котацији ДАФ Брест?
2.Тражимо измену документацију, односно увођење додатног услова, тј. да понуђач буде
произвођач или увозник предметног добра јер би на тај начин наручилац могао да тражи
повраћај акцизе ( под условом да сте регистровани под шифром према правилнику о
рефакцији акцизе која омогућава повраћај акцизе)
3. Такође , тражимо измену документације , у делу додатног услова, односна да понуђач
поседује СРПС ИСО 14001:2004. Обзиром да велики број понуђача поседује тражени
сертификат, сматрамо да наручилац треба да одабере понуду квалификованог понуђача, који
ће моћи да успешно реализује уговор, јер се наведеним стандардом придоноси очувању
животне средине, смањивању отпада и штедњи енергији.
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје

ОДГОВОР
Одговори на постављена питања:
1. Промена цена се може усклађивати и са котацијском ценом према котацији DAF
Brest.
2. ЈКП Погребне услуге Београд није регистровано под шифром према правилнику о
рефакцији акцизе која омогућава повраћај акцизе. (према томе не иде додатни услов)
3. Додатни услов: Понуђач мора поседовати SRPS ISO 14001:2004.

Конкурсна документација биће измењена у складу са овим одговорима и објављена на
Порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку

