Датум: 28.10.2015.

ПИТАЊА , ПОЈАШЊЕЊА,
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Поштовани,
Поводом питања упућених Наручиоцу од стране потенцијалних понуђача до дана
28.10. 2015. године, а у вези са јавном набавком: набавка горива за возила ЈП
˶Нуклеарни објекти Србије" , број набавке: 1.1.6/2015, достављамо следеће одговоре:
Питање број 1.
Да ли је могућа измена у конкурсној документације на страни 15 ,у понуди и моделу
уговора члана 4 који се односи на начин и рок плаћања ?
Код Васу конкурсној документацији као и у члану 4 модела уговора стоји:Продавац
на основу документа којим је потврђена испорука горива испоставња фактуру купцу
најкасније у року од 3 дана од дана фактурисања , према ценовнику који важи на дан
испоруке горива на малопродајном објекту на ком је извршена испорука .Купац је
дужан да плати фактуру у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре у седишту
наручиоца .Плаћање се врши у динарима на пословни рачун Продавца.
-

Понуђач моли за измену овог члана

Појашњење број 1.
Наручилац, остаје при задатим условима плаћања које је предвидео конкурсном
документацијом и неће вршити измену конкурсне документације по овом захтеву
наручиоца.

Питање број 2.
Да ли је могућа измена у конкурсној документацији у моделу уговора члан 2, става
који се односи на начин промене цена а који гласи :
Уговорене стране су сагласне да се просечна цена предмета уговора у току трајања
овог уговора може мењати у складу са повећањем или смањењем цене сирове нафте на

Текући рачуни:
Ерсте Банк: 340-11005655-19; ОТП банка: 325-9500700021712-49; Српска банка: 295-1240714-54

светском тржишту , висини акциза или на безоловна и дизел горива, као и промене
курса динара.
Понуђач предлаже измену овог става тако да он гласи :
После закључивања уговора Цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама
Продавца у складу са са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици
Србији.
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан
испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца
на бензинским станицама Продавца. Понуђач своје купце обавештава о промени цена
на тотемима на свакој бензинској станици, и достављањем спецификација за купљену
робу уз фактуру”
Појашњење број 2.
У конкурсној документацији у моделу уговора члан 2, става који се односи на начин
промене цена, Наручилац остаје при ставовима које је предвидео конкурсном
документацијом, тј. да се просечна цена предмета уговора у току трајања овог уговора
може мењати у складу са повећањем или смањењем цене сирове нафте на светском
тржишту , висини акциза или на безоловна и дизел горива, као и промене курса динара.

Питање број 3.
Конкурсном документацијом сте као додатни услов у смислу члана 76 Закона
одредили да понуђач располаже довољним техничким капацитетом: да поседује 10
малопродајних објеката на територији града Београда.
Сматрамо да додатни услов који сте одредили представља дискриминацију одређених
понуђача и самим тим онемогућава учествовање оним понуђачима који би иначе могли
равноправно конкурисати за реализацију горе поменуте набавке.
Обзиром да је у питању јавна набавка мале вредности сматрамо да је број
малопродајних објеката који се тражи непотребно висок, односно да понуђач и са
максимално 7 бензинских станица може да задовољи потребе наручиоца за несметаним
обављањем своје делатности.
Напомињемо да овај услов није прихватљив само за ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА
него и за великиброј других потенцијлних понуђача.
Измене и допуне број 3.
Додатни услов у смислу члана 76 Закона, а који се односи на понуђача да располаже
неопходним техничко-пословним капацитетом и то да поседује минимум 10.
малопродајних објеката (бензинских станаица) на територији града Београда се брише
јер је број малопродајних објеката утврђен као критеријум за оцењивање.
Самим тим ће бити и измењена конкурсна документација која се односи на овај
поступак.

Питање број 4.
Осим тога, незаконитост конкурсне документације се огледа у чињеници да се
поседовање бензинских станица одређује и као посебан услов у смислу члана 76
Закона о јавним набавкама, али се истовремено поседовање одговарајућег броја
бензинских станица бодује као један од критеријума за оцену сваке понуде. Чланом 85
став 4 Закона о јавним набавкама је прописано да услови за учешће из члана 75 и 76
закона НЕ МОГУ бити одређени као елементи критеријума!
Без намере за даљим образлагањем својих аргумената по овом питању, сматрамо да
критеријум броја пумпи на територији града Београда не може бити постављен у овој
јавној набавци, те предлажемо да сами извршите његово брисање из конкурсне
документације и то на начин и у роковима предвиђен законом.
Сматрамо да понуђач и са бројем од мин 7 бензинских станица ( како је захтевано у
конкурсној документацији као додатни услов) може да задовољи потребе наручиоца за
несметаним обављањем своје делатности сходно дефинисаној количини предметне
набавке.
Појашњење број 4.
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
Елементи критеријума „економски најповољнија понуда“ су:
А) Просечна цена – 70 пондера
Б) Број малопродајних објеката на територији града Београда – 30 пондера
Број малопродајних објеката на територији града Београда
Код овог критеријума упоређиваће се број малопродајних објеката на територији
града Београда. Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума
је 30. Понуда са највећим бројем малопродајних објеката на територији града Београда
добија максимални број пондера – 30. Остали понуђачи добијају пропорционално
мањи број пондера према следећој формули:
Највећи број малопродајних објеката
Број пондера = ------------------------------------------------------------------------------- Х 30
Број малопродајних објеката из понуде која се рангира
Наручилац остаје при овом критеријуму и неће мењати конкурсну документацију, јер
је комисија за јавне набавке управо критеријум који се односи на број малопродајних
објеката сматра изузетно битним и важним у поступку јавне набавке.

Питање број 5.
На страни 8. Конкурсне документације у вези испуњености обавезних услов, тражите
да понуђач за испуњење услова 75. Став 1. Тачка Закона о јавним набавкама, достави
важеће Решење/Лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом и
дериватима нафте издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије.
Наиме, као начин испоруке добара наручилац одређује Фцо продајнао место понуђача
у возило наручиоца. Дакле, Наручилац ће својим моторним возилом 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 трговина на мало дериватима нафте (станица за
снабдевање горива моторних возила) као енергетске делатности која је заправо
предмет Ваше јавне набавке.

Измене и допуне број 5.
На страни 8. Конкурсне документације у вези испуњености обавезних услов 75. Став 4.
Тачка Закона о јавним набавкама врши се измена Конкурсне документације, уместо
Решења/Лиценце за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима
нафте тражи се Лиценца за обављање енергетске делатности трговина на мало
дериватима нафте, коју издаје Агенције за енергетику Републике Србије

