МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Број: 01-46/10
Датум: 26.11.2015. године
Београд

ОДГОВОР ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ–2
у поступку јавне набавке мале вредности
Куповина добара - Гасно уље
ЈНМВ - добара бр. 04/15
1. Питање: Postovani, obracamo Vam se kao potencijalni ponudjac u postupku javne
nabavke male vrednosti-nabavka loz ulja okvirna kolicina 6400 litara gde Vi navodite da je
isporuka sukcesivna i to u kolicini do 5000 litara a okvirna kolicina propisana konkursnom
dokumentacijom je 6400 litara loz ulja. Potencijalni ponudjac ima nedoumicu u vezi kolicina
po isporuci? Odnosno da li je propisana kolicina konkursnom dokumentacijom kolicina koja
se isporucuje odjednom ili u vise puta i kolika je tacna kolicina po isporuci>
Одговор: У конкурсној документацији је јасно наведено:
1. у поглављу II Техничке карактеристике, под:
Додатне услуге: Сукцесивна испорука одређених количина предметног добра
(до 5.000 литара), према потребама и динамици наручиоца, до места испоруке у
ул. Ботићева 8а, у Београду.
Трошкове испоруке урачунати у цену предметног добра.

-

.

2. у поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду, под тачком:
8.2. Захтев у погледу начина и рока и места испоруке:
Начин испоруке: испорука одређених количина предметног добра вршиће се
сукцесивно, према потребама и динамици наручиоца.
Рок испоруке: не дужи од 3 дана, од дана пријема појединачних захтева
наручиоца.
Место испоруке: на привремену адресу наручиоца, у ул. Ботићева 8а, у
Београду.
3. у поглављу VII Модел уговора у члану 2. став 1:
Продавац се обавезује да Купцу сукцесивно испоручује одређене количине
предметног добра, према потребама и динамици Купца, у року од ___ дана од
дана пријема појединачних захтева Купца, до места испоруке у ул. Ботићева 8а,
у Београду.
Дакле, количину од оквирно 6400 литара треба испоручивати сукцесивно,
односно више пута, а према потребама и динамици наручиоца, односно по
пријему појединачних захтева наручиоца, у којима ће бити прецизиране
количине по поједначним испорукама, с тим да оне не могу бити веће од 5000
литара.

2. Питање: Potencijalni ponudjac pita iz kojeg razloga je navedeno da je uslov za
ucestvovanje u postupku ne samo posedovanje Licence za ttgovinu naftom i naftnim
derivatima vec i licenca za skladistenje, sto je obavezan uslov za posedovanje Licence za
trgovinu naftom i naftnim derivatima. Da pojasnimo, Licencu ne mozete imati ukoliko
nemate odgovarajuce skladisne kapacitete. Licencu za skladistenje imaju obevezu
posedovanja lica koja usluzno rade skladistenje derivata trecim licima a posto predmet
nabavke nije skladistenje vec kupovina, narucilac bi trebao da navedeni uslov izbrise iz
kokursne dokumentacije.?
Одговор:. Наручилац ће у погледу наведене лиценце извшити измену
Конкурсне документације.

Комисија за ЈНМВ - добара бр. 04/15

