Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Управа за резерве енергената
Број: 404-02-8/2017-01
Датум: 16.11.2017. године
Београд

На основу члана 54 и 63 Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Комисија за јавну набавку бр.04/17 у отвореном поступку, за набавку Услуга-Уговор о правима на
опцијску куповину деривата нафте (Тикети), на захтев заинтересованог лица, даје
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Бр.3
Пет и више дана пре истека предвиђеног рока за подношење понуда, заинтересовано лице је у
писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Комисија за
спровођење поступка јавне набавке Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева
заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца, следеће:

Питање бр.1
1. U tekstu konkursne dokumentacije navedeno je “Uslov: da raspolaže neophodnim
poslovnim kapacitetom:
- da poseduje robu u rafineriji odnosno kod ovlašćenog skladištara u Saveznoj
Republici Nemačkoj, za partiju 1 i 2“.
Pitanja:
a) Koja dokumenta dostavlja u ponudi ponuđač - rafinerija koji poseduje sopstvenu robu
a koja ponuđač koji poseduje robu kod ovlašćenog skladištara, u Saveznoj Republici
Nemačkoj?
b) Koja dokumenta dostavlja izabrani ponuđač - rafinerija i izabrani ponuđač koji
poseduje robu kod ovlašćenog skladištara pre zaključenja Ugovora o tiketima ?
Одговор на питање бр.1
a) Документа побројана на стр. 13. Конкурсне документације у оквиру поглавља 4.2.
додатни услови;
б) Документа побројана на стр. 14. Конкурсне документације (Услов за закључење
уговора)
Питање бр.2
2. 2. U tekstu modela Ugovora o tiketima, član 1, alineja 1 i 2 navodi se da „ugovorne strane
konstatuju da je Prodavac opcija kompanija specijalizovana za trgovinu, skladištenje i
transport energenata, kao što su dizel gorivo/motorni benzin, (nepotrebno precrtati, u

daljem tekstu nafta i naftni derivati), da je Prodavac opcija stručan u oblasti obaveze
upravljanja obaveznim rezervama sirove nafte i/ili naftnih derivata u skladu sa obavezama
prema Direktivi Saveta EU 2009/EC od 14.septembra 2009. godine...“.
Pitanje: Na osnovu kojih dokumenata ponuđač – Prodavac opcija dokazuje da ispunjava
prethodno navedeno, što ugovorne strane saglasno konstatuju u članu 1, alineja 1 i 2
modela Ugovora o tiketima?
Одговор на питање бр.2
Документа побројана на стр. 11. Конкурсне документације, тачка 4.
Питање бр.3
3. U tekstu konkursne dokumentacije navedeno je “Uslov: da raspolaže neophodnim
finansijskim kapacitetom:
- da je ponuđač imao minimalni godišnji prihod: za partiju 1: 4.000.000.000 dinara u
prethodne tri godine 2013-2015
- da je ponuđač imao minimalni godišnji prihod: za partiju 2: 1.000.000.000 dinara u
prethodne tri godine 2013-2015
- da ponuđač ima pozitivan poslovni rezultat u prethodne tri godine
- da ima pozitivan izveštaj o likvidnosti u prethodne tri godine.
Dokaz: Izveštaj o bonitetu izdat od strane APR, bilans stanja i uspeha i izveštaj o
novčanim tokovima sa mišljenjem ovlašćenog ravizora za prethodne tri godine.“
Pitanja:
a) Da li je tehnička greška u pitanju obzirom da su prethodne tri godine 2016, 2015. i
2014. godina a ne period 2015-2013. godina?
b) Da li se pod minimalnim godišnjim prihodom podrazumeva prihod za sve tri godine
ukupno ili minimalno za svaku godinu pojedinačno?
c) Da li se pod godišnjim prihodom podrazumeva godišnji poslovni prihod?
d) Da li pozitivan izveštaj o likvidnosti podrazumeva da ponuđač nije bio ni jedan dan u
blokadi u prethodne tri godine?
e) Da li se vrednost godišnjeg prihoda preračunava po srednjem kursu NBS za valutu u
kojoj je godišnji prihod iskazan na dan 31.12., ukoliko se radi o stranom ponuđaču?
Одговор на питање бр.3
а) није у питању техничка грешка, већ се захтевају претходне три године 2013-2015,
б) под минималним годишњим приходом подразумева се приход за све три године
укупно,
ц) да, под годишњим приходом подразумева се годишњи пословни приход,
д) да, позитиван извештај о ликвидности подразумева да понуђач није био ни један дан
у блокади у претходне три тражене године,
е) да, вредност годишњег прихода, прерачунава се по средњем курсу НБС за валуту у
којој је години приход исказан на дан 31.12. уколико се ради о страном понуђачу
Питање бр.4
4. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude, partija 1 tiket za Evro dizel, element
kriterijuma: cena tiketa u USD/t mesečno - 60 pondera. Ukoliko dva ili više ponuđača
imaju isti broj pondera ugovor će se dodeliti ponuđaču koji ima veći broj pondera po

osnovu kriterijuma „cena tiketa u USD/ t /mesečno. U napomeni je navedeno da će
naručilac izvršiti dodelu ugovora ponuđaču čija je ponuda ekonomski najpovoljnija za
ponuđene količine. Za ostale količine do 50.000 tona odnosno do preostalih raspoloživih
novčanih sredstava, sledećem najbolje rangiranom ponuđaču. U prilogu 3 konkursne
dokumentacije navedeno je da se može ponuditi minimalna količina od 20.000 tona evro
dizela.
Pitanja:
a) Cena tiketa je element kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude,
objasnite da li su i na koji način uporedive cene tiketa za količinu od 20.000 tona i
50.000 tona evro dizela.
b) Da li se postupak javne nabavke sprovodi u otvorenom ili nekom drugom postupku
obzirom da se dozvoljava zaključenje ugovora za jednu partiju sa više ponuđača?
Одговор на питање бр.4
а) пореде се цене тикета без обзира на понуђене количине;
б) поступак јавне набавке се спроводи у отвореном поступку, а закључење уговора за
једну партију са више понуђача је предвиђено из разлога јер наручилац претпоставља да
је тражена количина од 50.000 тона евро дизела велика и да је тешко може понудити
један понуђач
Питање бр.5
5. Predmet nabavke za partiju 1 – tiket za dizel gorivo, je evro dizel, po standardu SRPS EN
590 u ukupnoj količini 50.000 tona, mesto izvršenja je Terminal Smederevo. Rok i način
plaćanja su:
- avansno 66% vrednosti ugovora u roku od 45 dana od dana dostavljanja avansnog
predračuna na arhivu naručioca. Pre izvršene avansne uplate Prodavac opcija je dužan da
Kupcu opcija preda bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja; i
- plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema tiketa izdatog za odgovarajući kvartal i
ispravnog računa za taj kvartal, shodno članu 7 modela Ugovora. Pored toga, navedeno je
da kupac opcija zadržava pravo da plaćanje naknade za tikete izvrši pre roka navedenog u
članu 7 stav 2 alineja 2, u kom slučaju je Prodavac opcija dužan da Kupcu opcija preda
bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja.
U članu 2 modela Ugovora o tiketima precizirano je sledeće: „Naknada za tikete se
fakturiše kvartalno, u roku od deset (10) dana od početka kvartala i obračunava se u US
dolarima na osnovu stvarno uskladištenih količina derivata u metričkim tonama (MT) za
svaki kvartal. Kvartal predstavlja obračunski period od tri meseca na koji se izdaju tiketi
od strane Prodavca opcija i Kupca opcije.“
Pitanja:
a) Objasniti način „pravdanja“ primljenog avansa prilikom kvartalnog fakturisanja
naknade za tikete.
b) Da li ponuđač – Prodavac opcija može da „računa“ i u kojoj meri da će naručilac –
Kupac opcija iskoristiti svoje pravo da plati naknadu za tikete pre roka od 45 dana?
c) Da li ponuđač treba da u cenu tiketa ukalkuliše i troškove bankarske garancije za
povraćaj avansa za preostalih 34% vrednosti ugovora?

Одговор на питање бр.5
а) умањење аванса за вредност фактурисаног тикета врши се у складу са прописима
којима је уређена област рачуноводства;
б) не може, а ако се за тим укаже потреба, ово право ће се искористити на основу
договора Купца и Продавца;
ц) понуђач у цену тикете урачунава све трошкове које сматра за потребним у складу са
својом пословном политиком
Sva prethodna pitanja shodno se odnose i na partiju 2.
Сви претходни одговори сходно се односе и на партију 2.
Питање бр.6
6. Visina premije derivata pri isporuci USD/t je drugi element kriterijuma ekonomski
najpovoljnije ponude i nosi 20 pondera. Rok izvršenja za partiju 1 je 5.000 tona evro
dizela odnosno za partiju 2 je 1000 tona bezolovnog benzina, najduže 7 dana po
primljenom „obaveštenju o isporuci“ do terminala a ostala količina najduže do 45 dana
po primljenom „obaveštenju o isporuci“ do terminala Smederevo.
Uslov za učestvovanje u postupku je da ponuđač – Prodavac opcija poseduje robu u
rafineriji odnosno kod ovlašćenog skladištara u Saveznoj Republici Nemačkoj. U članu 2
Ugovora o tiketima navodi se: „Ugovorne strane se mogu dogovoriti da na zahtev kupca
opcije da ostvari svoje pravo na kupovinu derivata, derivati koji će biti isporučeni Kupcu
opcije mogu biti istog kvaliteta kao derivati koji su predmet ovog Ugovora o tiketima, ali
koji se čuvaju na drugoj lokaciji, a ne onoj koja je navedena u Dodatku 1.“
Pitanja:
a) Koji način prevoza eurodizela je naručilac predvideo za isporuku prve „tranše“ od
5.000 tona evro dizela?
b) Koji način prevoza eurodizela je naručilac predvideo za isporuku preostalih 45.000
tona evro dizela?
c) Da li će isporuka naftnih derivata, tokom trajanja ugovora biti isključivo Terminal
Smederevo obzirom da je u članu 14 Ugovora o tiketima data mogućnost da „Kupac
opcija može da traži da Prodavac opcija derivate isporuči njemu ili određenom
kupcu“?
d) Pojasniti mogućnost isporuke sa drugih lokacija obzirom da je predmet ugovora o
tiketima čuvanje naftnih derivata za potrebe Republike Srbije u rafineriji ili kod
ovlašćenog skladištara u Saveznoj Republici Nemačkoj odnosno da li se pod drugom
lokacijom podrazumeva zemlja koja nije Savezna Republika Nemačka?

Одговор на питање бр.6
а) дериват до терминала Смедерево може да се допреми железничким, друмским или
речним саобраћајем. Понуђач бира средство којим може робу да испоручи за 7 дана;
б) дериват до терминала Смедерево може да се допреми железничким, друмским или
речним саобраћајем. Понуђач бира средство којим може робу да испоручи за 45 дана;
ц) у случају потребе, а на основу писаног захтева Купца опција, да оствари своје право
на куповину деривата нафте (Обавештење о испоруци), деривати нафте ће бити
испоручени другом купцу на другој локацији која није даља од Смедерева;
д) могућност испоруке са других локација је дефинисана у чл.2 Модела уговора

Ista pitanja se odnose i na partiju 2 odnosno 1.000 tona BMB 95 i preostalih 9.000 tona
do terminala Smederevo.
Исти одговори се односе и на партију 2, односно 1.000 t BMB 95 и преосталих 9.000 t
до терминала Смедерево.

Питање бр.7
7. Obrazac 6.4 – obrazac troškova pripreme ponude ne sadrži sve elemente propisane ZJN
odnosno naručilac – Kupac opcija je predvideo da se prikažu troškovi izrade uzorka ili
modela koji su izrađeni u skladu sa tehničkom specifikacijom naručioca ali nije
predviđeno da se unesu troškovi pribavljanja sredstava finansijskog obezbeđenja koje
naručilac traži da se dostave u ponudi. Član 88. ZJN predviđa obavezu naručioca, ukoliko
je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, da
nadoknadi ponuđaču troškove izrade uzorka ili modela ako su izrađeni u skladu sa
tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod
uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi. Obzirom da se u ovoj
javnoj nabavci, kao uslov za učestvovanje u postupku traži bankarska garancija za
ozbiljnost ponude i to za partiju 1 u visini od 700.000 USD i partiju 2 u visini od 300.000
USD, potrebno je da se ponuđačima omogući nadoknada tih troškova u skladu sa
zakonom, imajući u vidu da se prethodni postupak javne nabavke završio obustavom
postupka.
Predlog: Izmena konkursne dokumentacije – Obrazac 6.4
Одговор на питање бр.7
Предлог се прихвата и врши измена и допуна обрасца 6.4. ,,Трошкови припреме понуде
у поступку јавне набавке бр. 04/17ˮ (стр. 27. Конкурсне документације), тако што се пре
укупних трошкова без пдв-а додаје рубрика: трошкови прибављања средства обезбеђења
– динара без пдв-а, и даје се измењени образац 6.4 (Прилог 1)
Питање бр.8
8. Kao dokaz da ponuđač poseduje robu u rafineriji odnosno kod ovlašćenog skladištara u
Saveznoj Republici Nemačkoj, za partiju 1 i partiju 2, traži se kopija ugovora o
uskladištenju robe i obavezujuća izjava (Obrazac 6.8) za predmetnu javnu nabavku od
najmanje 40 dana od dana otvaranja ponuda. Rok važenja ponude ne može biti kraći od
90 dana od dana otvaranja ponuda. Potrebno je uskladiti ova dva roka.
Predlog: Izmena konkursne dokumentacije i obrasca 6.8.
Одговор на питање бр.8
Предлог се не прихвата.
С обзиром на трошкове које може да има понуђач у вези са ускладиштењем робе,
наручилац је одредио рок од минимум 40 дана ускладиштења од дана отварања понуда,
под претпоставком да ће у том року донети одлуку о додели уговора.
Рок важења понуде од најмање 90 дана је одређен у циљу закључења уговора, односно,
да би се, с једне стране, изабраном понуђачу омогућило да достави документацију
утврђену у поглављу ,,Услови за закључење уговораˮ (стр. 14 Конкурсне
документације), а са друге стране обезбедио Наручилац за случај да изабрани понуђач
исту не достави.

Прилог 1
6.4 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број:
124/12, 14/2015 и 68/2015), члана 2. став 1. тачка 10.) и члана 19. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду
прилажем
ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 04/17
израда узорка или модела који су израђени у
складу са траженом техничком спецификацијом
__________ динара без пдв-а
Наручиоца
__________ динара без пдв-а
трошкови прибављања средства обезбеђења
Укупни трошкови без пдв-а

__________ динара

пдв

__________ динара

Укупни трошкови са ПДВ-ом
__________ динара
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога
који су на страни Наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број: 124/12, 14/2015 и 68/2015)
ПОНУЂАЧ
м.п. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:
 Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су
имали наведене трошкове и који траже да их наручилац надокнади
 Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ број: 124/12, 14/2015 и 68/2015)
 Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац
није дужан да му надокнади трошкове.
Достављање овог обрасца није обавезно

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације.
С поштовањем,

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

