
ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад
Сутјеска бр. 2
Нови Сад
данa: 26.02.2018. године
дел. бр.: 1291-2

 На основу члана 20. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
даје се следећи одговор на питања у вези Конкурсне документције за јавну набавку мале вредности
–  Гоива  број  6/18-1,  а  које  је  постављено  електронском  поштом,  од  стране  заинтересованог
понуђача, дана: 23.02.2018. године, у 15.09 часова.

Предмет: Предлог промене конкурсне документације

Поштовани,

У конкурсној документацији за јавну набавку добара број 6/18-1 у истој партији тражите све врсте
деривата и ТНГ у боцама од 10 кг са равним сифоном који се испоручује у магацин купца од
стране понуђача.
Предлажемо  раздвајање  у  две  партије:  Једна партија  нафтни  деривати  а  друга  партија  ТНГ у
боцама.
Образложење:  Раздвајањем деривата  и  ТНГ-а  у  боци по  партији  повећава  се  конкурентност  и
обзиром на различите начине испоруке и технички лакше.
Молим Вас  да  одговорите  на  нашу  примедбу  и  да  ли  су  могуће  промене  у  вашој  конкурсној
документацији као и померање рока предаје понуде у случају да прихватите наше примедбе.

Одговор наручиоца:

Наручилац је постављено питање примио електронском поштом, у петак 23.02.2018. године, у 15
часова и 09 минута. Наручилац је Конкурсном документацијом у тачки 13. (страна 11/29) одредио
да заинтересовано лице може у  писаном облику путем поште,  електронске поште или факсом
тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, а
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. На основу наведеног наручилац сматра да
се постављено питање има сматрати као благовремено постављено питање. 

Одговор на питање:

Наручилац  је  Конкурсном  документацијом  определио  да  јавна  набавка  није  обликована  по
партијама.  Ово  стога  што  је  наручилац  приликом  израде  Програм пословања  за  2018.  годину
набавку  горива  планирао  као  набавку  без  партија,  односно  није  одвајао  посебно  трошкове  за
нафтне деривате и посебно трошкове за ТНГ. Како је наручилац јавно предузеће на чији Програм
пословања надлежни орган оснивача (Град Нови Сад) даје сагласност и као такав се накнадно не
може мењати  без  сагласности  оснивача,  није  могуће  извршити измену  Програма  пословања и
последично Плана јавних набавки за 2018. годину, те стога ни измену конкурсне документације у
том делу.

Наручилац  неће  мењати  Конкурсну  документацију  у  делу  опредељивања  набавке  као
набавку обликовану на партије.
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