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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 17.02.2016.

ПРЕДМЕТ : ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈН МВ 01/2016 - Гориво за
моторна возила (ознака из Општег речника набавки: 09133000 – Нафта и дестилати)
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 01/2016 - Гориво за
моторна возила, достављамо вам одговоре на следећа питања:
Питање бр.1:
У конкурсној документацији на страни 6. сте навели додатни услов – пословни
капацитет где захтевате да понуђач поседује минимум 100 бензинских станица на
територији Републике Србије, од тога 5 бензинских станица на територији Града
Београда.
Сматрамо да није довољно да наручилац иома конкуренцију међу понуђачима на тај начин
што ће прикупити одређени број понуда, већ је потребно испоштовати и захтев да ниједан
од потенцијалних понуђача не буде неоправдано онемогућен у достизању циља да његова
понуда буде изабрана као најповољнија.
Обзиром да је у питању набавка мале вредности сматрамо да је захтевани број бензинских
станица непотребно висок и да је понуђач са минимум 30 бензинских станица на
територији Републике Србије, од којих је 5 на територији Града Београда, у могућности да
задовољи потребе наручиоца у вези предметне набавке, те сматрамо да наручилац треба
да измени овај услов.
Одговор 1:
Наручилац сматра да наведена примедба делимично има оправдања и у складу са тим је
извршио измену конкурсне докуметације од 17.02.2016. године којом је за додатни усов,
уместо првобитног захтева да понуђач поседује минимум 100 бензинских станица на
територији Републике Србије, од тога 5 бензинских станица на територији Града Београда,
извршио смањење захтеваног броја станица за снабдевање горива моторних возила на захтев
да понуђач поседује минимум 60 бензинских станица на територији Републике Србије, од
тога 3 бензинске станице на територији Града Београда.
Наручилац сматра да би даљим смањењем захтева, којим би се изашло у сусрет још већем
броју понуђача, угрозила оперативност екипа које излазе на терен по целој Републици
Србији (као на пример при ванреденим ситуацијама и разним акцидентима којима се не може
предвидети ни место, нити време).
Питање бр.2:
Такође на страни бр. 6. Конкурсне документације у делу који се односи на додатне услове
тражите да понуђач достави важећу Лиценцу за обављање енергетске делатности
трговине са нафтом и дериватима нафте, биогоривима и компринованим природним гасом
који издаје Агенција за енергетику Републике Србије.
Наиме као начин испоруке добара – горива, наручилац одређује испоруку ,,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.
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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
трговина на мало дериватима нафте (станице за снабдевање горива моторних возила) као
енергетска делатност која је заправо предмет Ваше јавне набавке.
Члан 2. и Члан 16. Закона о енергетици (Сл.Гласник РС 145/2014) потврђују ову нашу
констатацију.
Сходно горе наведеном, тражимо измену коокурсне документације односно брисање
Лиценце за обављање енергетске делатности трговине са нафтом и дериватима нафте,
биогоривима и компринованим природним гасом који издаје Агенција за енергетику Републике
Србије, а као доказ да се уведе Лиценца за обављање енергетске делатности трговина на
мало дериватима нафте(станице за снабдевање горива моторних возила).
Одговор 2:
Наручилац сматра да наведена примедба има оправдања и у складу са тим је извршио измену
конкурсне докуметације од 17.02.2016. године којом је за додатни усов, уместо првобитно
захтеване Лиценце, увео као потребни доказ за понуђача да поседује Лиценцу за обављање
енергетске делатности трговина на мало дериватима нафте (станице за снабдевање горива
моторних возила).

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку ЈН МВ 01/2016
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