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Предмет: Додатна објашњења у поступку јавнe набавке број ЈНОП-09/14, Набавка гасног уља
екстра лако ЕЛ и погонског горива.

На захтев потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију дајемо следеће
допунско објашњење:

Питање 1:
Наручилац је као обавезан услов одредио да понуђач поседује лиценцу за обављање енергетске
делатности складиштење нафте и нафтних деривата? Као обавезан услов, у складу са законом, може
се и мора одредити лиценца за обављање енергетске делатности трговина нафтом и нафтним
дериватима, а лиценца за обављање енергетске делатности складиштење нафте и нафтних деривата
никако не може бити обавезан услов према одредбама чл. 75. ст. 1. тач. 5. ЗЈН. Наведену лиценцу
наручилац може захтевати само као додатни услов у погледу довољног техничког капацитета. Само
у том случају наручилац може да одреди да понуђач достави лиценцу за обављање енергетске
делатности складиштења нафте и деривата нафте, која гласи на име понуђача или која гласи на име
привредног субјекта са којим понуђач има закључен уговор о складиштењу или уговор о
закупу/најму складишног простора, у ком случају је привредни субјект, односно понуђач дужан да
достави и копију уговора са енергетским субјектом који поседује лиценцу за обављање енергетске
делатности складиштења нафте и деривата нафте.
У складу са изнетим донет је Правилник о минималним техничким условима за обављање трговине
дериватима нафте и биогоривом („Сл. гласник РС“ бр. 68/2013), где су прописани минимални
технички услови за обављање енергетске делатности трговина нафтом и нафтним дериватима, а које
морају испунити привредни субјекти, односно понуђачи који се баве наведеном делатношћу.
Да ли ће наручилац применити наведене прописе и сачинити конкурсну документацију у складу са
истим одредбама?
Питање 2:
Одредбама Правилника о минималним техничким условима за обављање трговине дериватима
нафте и биогоривом („Сл. гласник РС“ бр. 68/2013) прописани су минимални технички услови у
погледу простора, опреме и уређаја, спољашњих одлика простора, начина продаје роба/услуга,
начина, опреме и уређаја за складиштење робе и врсте робе у објектима у којима се обавља трговина
дериватима нафте и биогоривом. Одредбама чл. 2. и 6. Правилника прописано је да привредни
субјект који се бави делатношћу трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и
компримованим природним гасом мора поседовати одговарајуће складиште, простор, објекат за
трговину на велико дериватима нафте и биогоривом. Тај простор је, како је то дефинисано
одредбама наведеног Правилника, ограђени земљишни простор са резервоарима, објектима –
претакалиштима за пријем и опрему и пратећом инфраструктуром, изграђеним у складу са
техничким прописима о ускладиштењу и претакању горива, односно о изградњи објекта и
постројења за горива и мора, сагласно одредби чл. 6. ст. 2. Правилника, испуњавати услове у
погледу минималне запремине резервоара за сваку врсту енергента посебно, (рецимо за гасно уље
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ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ минимална запремина резервоара износи 1000 m³, a за уље за ложење 500
m³).
Према томе, наведени Правилник је из области промета, донет на основу чл. 31. Закона о трговини у
смислу одредбе чл. 22. ст. 3. Закона о енергетици.
Зашто је наручилац, супротно одредбама наведеног правилника, одредио у конкурсној
доклументацији да понуђач у погледу техничког капацитета располаже са 200м² пословног
простора и да ли је наведени пословни простор у логичкој вези са предметом јавне набавке и како и
на који начин пословни простор доприноси реализацији јавне набавке, односно уговора?
Питање 3.
Наручилац је на стр. 14. конкурсне документације одредио да понуђач уз понуду достави меницу за
добро извршење посла, а у одредбама чл. 11. модела уговора, да исту меницу преда приликом
закључења уговора.
Да ли ће наручилац отклонити наведене контрадикторности?
Питање 4.
Да ли понуђач који нема званичну web адресу може обавештавати наручиоца о евентуалној промени
цене путем достављања званичног ценовника?
Одговор на питање 1:
У конкурсној документацији (страна 9/32) стоји:
Услов 5: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, односно да поседује лиценцу Агенције за енергетику РС и за складиштење нафте и
нафтних деривата.
Приликом дефинисања наведених услова сматрали смо да се ради о јединственој лиценци, како за
трговину на велико, тако и за слкадиштење нафте и нафтних деривата. У том смислу смо извршили
измену Услова 5, на страни 9/32 конкурсне документације

Одговор на питање 2:
У складу са Вашим захтевом такође смо допунили и захтеве из осталих услова и у том смислу смо
извршили измену Услова 7 (страна 9/32).
Одговор на питање 3:
Спроведене су одговарајуће измене у конкурсној документацији тј. усаглашени су услови о
средствима финансијског обезбеђења на страни 14/32 тачка 14. Упутства за подношење понуда.
Одговор на питање 4:
Понуђач који нема wеб адресу може доставити обавештење о евентуалној промени цена путем
званичног ценовника, у форми званичног дописа на адресу наручиоца.

Напомена: У прилогу Вам достаљамо измењене странице 9/32 и 14/32 Конкурсне документације.

Служба за јавне набавке
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