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Предмет: Одговори на питања Понуђача у поступку Јавне набавке отворени поступак број 1/2015 

 

 

I 

ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 

 

 Дана 26.02.2015. године, путем електронске поште, у вези са Јавном набавком отворени поступак 
број 1/2015  постављена су следећа питања: 

 
1.    С обзиром да ће се снабдевање вршити цистернама, на адресу Наручиоца, молимо за 

појашњење због чега је неопходан услов за учешће достављање лиценце за обављање 
енергетске делатности –трговина моторним и другим горивима НА СТАНИЦАМА за снабдевање 
возила? 

 
2.    У Моделу уговора, члан 3 наводите да “корекција уговорене цене није дозвољена у првих 30 

дана од дана отварања понуда”. Међутим, како се цене утврђују и усклађују у односу на кретање 
цена на тржишту нафтних деривата Републике Србије, молимо за корекцију наведеног става. 
Везано за претходно, предлажемо да се и члан 2 коригује напоменом да ће Добављач уговорену 
робу фактурисати по званичном ценовнику који важи на дан испоруке. 

 
3.    У члану 5. Модела уговора захтевате испоруку у року од 24х од тренутка пријема писмене 

наруџбенице. С обзиром на то да у данима викенда одређени понуђачи не раде, те да су могући 
објективни разлози кашњења (технички кварови, временски услови), молимо да размотрите 
продужење рока испоруке на 48х. 

 

II 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА 

 

Одговор на питање број 1. 

Имајући у виду одредбе Закона о енергетици (Сл.гл. РС бр. 145/2014) као и одредбе Правилника о 
ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање лиценцe за обављање 
енергетских делатности и о начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци (Сл.гл.РС бр. 
31/2015), Наручилац ће извршити исправку Конкурсне документације у делу који се односи на 
испуњеност услова за обављање делатности која је предмет јавне набавке, при чему ће узети у обзир 
чињеницу да у се у конкретном случају набавка добара не врши на станицама за снабдевање, при 
чему се као доказ о дозволи за обављање делатности прилаже копија Лиценце за трговину нафтом, 
дериватима нафте, биогоривима и компримовнаним природним гасом коју издаје Агенција за 
енергетику Републике Србије.   
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Одговор на питање број 2. 

Како Модел уговора у Конкурсној документацији садржи одредбу којом је промена цена омогућена 
само у случају да се промена заснива на позитивним законским проиписима Републике Србије 
односно подзаконским актима (уредба Владе Републике Србије) итд. а имајући у виду да је Уредба о 
ценама деривата нафте којом је била прописана максималана цена нафтих деривата престала да 
важи, те да се сада цене формирају слободно на тржишту, односно да се утврђују одлукама 
продаваца, Наручилац начелно прихвата ову могућности те ће, уколико промени прописани 
модалитет промене цене који уважава принцип слободног формирања цена на тржишту, измене 
Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки.  

 

Одговор на питање број 3. 

Будући да добра која су предмет јавне набавке (гасно уље екстра лако Евро-ел) наручилац користи за 
загревање објеката у којима бораве деца, корисници вртића, брзина и блаовременост испоруке 
наведеног енергента је од изузетног значаја здравље и сигурност деце која бораве у вртићу не би 
била доведена у питање тако и из разлога исправног и континуираног функционисања система 
грејања. Из наведеног разлога уговарање рока од 48 часова за испоруку наведеног енергента могло 
би потенцијално да доведе до ситуација у којима би објекти опремљени за боравак деце остали без 
грејања. Да би се такве непријатности избегле, неопходно је уговарање релативно кратког рока 
испоруке.  

Међутим, продужење рока испоруке на период дужи од 24 часа било би примерено у случају 
наступања објективних околности (елеменатрне непогоде, хаварије, непредвиђени кварови итд.) на 
које потенцијални понуђач не може да утиче, те би у том случају Наручилац и Понуђач сагласно 
утврдили време испоруке као изузетак од фиксно уговоренох рока. Имајући у виду наведено, 
Наручилац сматра да је могућност продужења рока испоруке начелно могућа и да је потребна 
уважавајући наведене разлоге, те ће због тога у том смислу изменити Конкурсну документацију.    

 

                   председник 

у Суботици, 27.02.2015. године        Комисије за јавне набавке 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 
 
  


