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СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питање по ЈН бр. 404-57/2014-4 – набавка
лож уља евро ЕЛ за загревање просторија.

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12)
достављамо Вам одговор на постављена питања по ЈН бр. 404-13/2014-1 - набавка
аутобуса за превоз путника на територији општине Бабушница.

Питање 1.

1) Колико износе (макар оквирно) количине које ће бити предмет сваке појединачне
испоруке? У коме временском периоду од дана закључења уговора ће се извршити прва испорука?

Одговор : Укупна количина је 10.000 литара лож уља евро ЕЛ, а у конкурсној стоји
да ће бити највише 5 испорука. Биће промењена конкурсна документација, количина
остаје иста али ће испорука целокупне количине бити у року од 15 дана од потписивања
уговора. Дакле неће бити континуирана испорука са роком важења уговора годину дана,
већ испорука целе уговорене количине у року од 15 дана од дана потписивања уговора.
Поменуте измене , као и измене модела уговора биће одјављене на сајту општине и
порталу јавних набавки.

Питање 2.

2) Због чега наручилац предвидео да понуђачи доставе лиценцу Агенције за
енергетику РС за обављање делатности трговине на мало дериватима нафте/станице за
снабдевање горивом моторних возила? Имајући у виду да је предмет ове јавне набавке
лож уље, указујемо да је обавезан услов у у смислу члана 75. став 1. тачка 5) Закона о
јавним набавкама - важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, а што се доказује достављањем важеће лиценце за обављање
енергетске делатности трговина нафтом и дериватима нафте (са решењем Агенције за
енергетику)?



Одговор :Дошло је до техничке грешке. Биће исправљена техничка грешка у
измењеној конкурсној документацији и наведен тачан назив лиценце из енергетске
делатности 12 - Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим
природним гасом.

Питање 3.

У оквиру додатних услова наручилац је предвидео достављање лиценце за
складиштење предметног добра. У вези са овим доказом ,потребно је појашњење да ли
понуђачи који су закупци складишта за које је издата лиценца од стране Агенције за
енерегетику, могу у оквиру својих понуда да доставе Уговор о закупу складишног
простора и важећу лиценцу за обављање енергетске делатности – складиштење нафте и
деривата нафте издату на име закуподавца, тј. копију лиценце за обављање енергетске
делатности складиштења нафте и деривата нафте издату на име енергетског субјекта са
којим понуђач има закључен уговор о складиштењу, најму или закупу складишног
простора? Којим документом се доказује да је лиценца важећа? С обзиром да се на
интернет страници Агенције за енергетику Републике Србије, чији су подаци јавно
доступни (http://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=535&ed=11&id_ed=36&tp=Zanpra) у
Регистру лиценци може видети који привредни субјекти поседују ову лиценцу - да ли ће
наручилац прихватити као доказ одштампану интернет страницу?

Одговор ; У оквиру додатних услова наручилац је предвидео достављање
лиценце за складиштење предметног добра, лиценца енергетске делатности 11 -
Складиштење нафте, деривата нафте и биогорива. Испуљавање додатних услова може
испунити и подизвођач или група понуђача. С тим у вези, уколико не поседујете
предметну лиценцу, можете поднети понуду са подизвођачем који поседује лиценцу или
поднети заједничку понуду као група понуђача , сходно члану 81. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012) .Да, регистар Агенције за енергетику је
довољан доказ да је лиценца важећа.

Питање 4

Колико износи минимални рок важења понуде који ће наручилац прихватити?
Колико износи минимални, односно максимални рок плаћања?

Одговор : На страни 18. у тачци 10 стоји да је минимални рок важења
понуде 30 дана, законски минимум.

На страни 17. Конкурсне документације, у подтачци 9.1 стоји да је рок
плаћања од авансног до најкасније 45 дана одложено. Рок плаћања је и подкритеријум за
избор најповољније понуде у случају једнаких цена.
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