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 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: Допис у вези јавне набавке бр. 6/18-1

Поштовани,

Обраћамо Вам се поводом јавне набавке коју сте објавили на Порталу јавних набаки.
На стр. 6 у вези испуњености обавезних услова, тражите да понуђач за испуњење услова из чл. 75
ст.  1  тачка  5  Закона  о  јавним  набавкама  достави  важеће  Лиценце  за  обављање  енергетске
делатности  и  то:  Важећу  лиценцу  за  обављање  енергетске  делатности  трговине  са  нафтом  и
нафтним дериватима коју издаје Агенција за енергетику РС.
Наиме,  као  начин  испоруке  предметног  добра  и  то  горива  евро  дизел,  евро  бмб  98  и  евро
премијума бмб 95 (осим боца тнг које се испоручује у магацин), наручилац одређује Fco продајно
место понуђача у  возила наручиоца.  Дакле,  Наручилац ће  својим моторним возилима доћи до
бензинске  станице  изабраног  понуђача  и  на  бензинској  станици  ће  доћи  до  точења  моторног
бензина у возила наручиоца.
У том смислу, једина лиценца чије се поседовање има тражити у поступку ове јавне набавке, без
икаквог оспоравања, може бити  Лиценца за обављање енергетске делатности трговине на мало
дериватима нафте (станице за снабдевање горива моторних возила) као енергетске делатности која
је заправо предмет Ваше јавне набавке.
…
Сходно горе наведеном, тражимо измену конкурсне документације, односно да поред Лиценце за
обављање енергетске делатности трговине нафтом и нафтним дериватима коју издаје Агенција за
енергетику  РС,  као  обавезног  доказа  из  чл.  75.  ст.  1  тачка  5  ЗЈН,  достављање  и  Лиценце  за
обављање  енергетске  делатности  трговине  на  мало  дериватима  нафте  (станице  за  снабдевање
горива моторних возила).
Сматрамо да је захтев оправдан и у складу са Законом, те се надамо да ће бити усвојен.

Одговор наручиоца:
Наручилац је постављено питање примио електронском поштом, у петак 23.02.2018. године, у 15
часова и 35 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 сагласан са примедбом и захтевом потенцијалног понуђача, те ће мењати Конкурсну
документацију у делу доказа у вези испуњености обавезних услова (тачка 4. Обавезних услова  на
стр. 5/29).
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