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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.02/2018 у отвореном поступку, за заједничку набавку добара
деривата нафте Гасно уље Евро дизел (SRPS EN 590) на захтев заинтересованог лица, даје
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Бр.1
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 Наручилац 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: У конкурсној документацији, на страни 6 у делу III Врста, техничке карактеристике,
квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место испоруке добара пише: “Сагласно Уредби о плану и
критеријумима набавки за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте („Службени
гласник РС“, број 50/16), деривати нафте за формирање обавезних резерви, због обавезе њиховог
обнављања морају бити највиших стандарда квалитета сагласно пропису којим се уређују
технички и други захтеви за течна горива нафтног порекла. Гасна уља се набављају у
одговарајућем сезонском квалитету. С обзиром на време покретања набавке, одговарајући
квалитет је зимски.“
Потребно је да се прецизира класа квалитета евро дизел горива које је предмет јавне набавке с
обзиром да је време покретања јавне набавке друга половина априла када је класа квалитета евро
дизела дефинисана Правилником „прелазни 2“ са одговарајућим карактеристикама за квалитет
евро дизел горива за прелазни период а у конкурсној документацији пише да је одговарајући
квалитет зимски што је у контрадикторности са претходним делом реченице, односно захтева. За
зимски квалитет дефинисана је класа Д у складу са Правилником, те је потребно извршити додатно
појашњење конкурсне документације у овом делу.
Питање бр.2: У конкурсној документацији на страни 6 у делу Б) Техничке карактеристике,
квалитет, контрола и обезбеђивање гаранције квалитета дефинисано је да:
Евро дизел који је предмет ове јавне набавке, мора поседовати Декларацију, односно Потврду о
усаглашености, другу документацију у складу са Правилником, као и доказ у моменту испоруке
робе, роба није старија од 90 дана од датума производње.
Неопходно је додатно појашњење овог дела документације у смислу који је то доказ прихватљив
за Наручиоца да роба није старија од 90 дана од датума производње и у ком облику? Да ли је
довољан доказ изјава на меморандуму Понуђача да роба није старија од 90 дана од датума
производње?
Питање бр.3: У моделу уговора, на страни 30 у члану 4 став 4 пише:

Продавац је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених
лица за потписивање банкарске гаранције који не може да буде старији од датума издавања
банкарске гаранције, као и потврду банке гаранта о издавању исте.
Потребно је појашњење дела који се односи на Потврду банке гаранта о издавању исте на шта се
конкретно односи : на банкарску гаранцију или картон депонованих потписа ? Да ли постоји
одређена форма Потврде банке која би за Наручиоца била прихватљива и шта је конкретно
потребно да буде наведено у Потврди. С обзриом да се издају две банкарске гаранције да ли је
потребно издавање две потврде од стране банке или се потврда односи само на банкарску
гаранцију за добро извршење посла. Такође, мишљења смо да је непотребно издавати било какву
додатну потврду банке с обзиром да банка издаје банкарску гаранцију за повраћај аванса, као и
банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Питање бр.4: Уконкурсној документацији на страни 14 подтачки 7 пише :“
7) Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити
неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:
а) Писмо банке о намерама за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог
аванса са ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла
С обзиром на износ банкарске гаранције за повраћај аванса, предлажемо да Наручилац прошири
ову тачку додавањем још једног става тако да гласи :
7) Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити
неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:
а) Писмо банке о намерама за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог
аванса са ПДВ-ом и са роком важења до коначног извршења посла. Писмо банке о намерама за
издавање банкарске гаранције за повраћај аванса ће бити враћено изабраном понуђачу пре рока за
издавање банкарске гаранције за повраћај аванса, како би Понуђач могао да припреми издавање
банкарске гаранције у складу са роковима.
Питање бр.5: У Моделу Уговора , на страни 31 у члану 7 пише :“Квалитет робе која је предмет
овог уговора мора у свему да одговара одредбама Правилника о техничким и другим захтевима за
течна горива нафтног порекла („Службени гласник РСˮ, бр. 111/2015 и 106/16).
Потребно је изменити део овог члана у делу Правилника о техничким и другим захтевима тако да
гласи: Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у свему да одговара одредбама Правилника
о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РСˮ, бр.
111/2015 и 106/16,60/17, 117/17, 120/17).
Одговор на питање бр.1
Поступак јавне набавке добара деривата нафте-гасно уље евро дизел (SRPS EN 590) покренут је
Одлуком од 09.03.2018.год, а позив за подношење понуда и конкурсна документација су
објављени у првој половини априла, тј.12.04.2018.год. С тим у вези Наручилац остаје у свему при
захтеву из КД да роба мора бити зимског квалитета, односно класе Д или Е.
Одговор на питање бр.2
Наручилац остаје при захтеву да сагласно конкурсној документацији Евро дизел (SRPS EN 590)
који је предмет јавне набавке у моменту испоруке не може бити старији од 90 дана од датума
производње, а као доказ прихвата и изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
датој на меморандуму понуђача да роба није старија од 90 дана од датума производње.
Одговор на питање бр.3
Не постоји посебна форма обрасца потврде банке, већ је потребно да банка овери картон
депонованих потписа и унесе датум овере који не може да буде старији од датума издавања
банкарских гаранција или копију исте оверену од стране банке за обе гаранције.

Одговор на питање бр.4
Наручилац остаје у свему при захтеву из конкурсне документације, с обзиром да се банкарска
гаранција за повраћај аванса издаје на основу потписаног уговора, а не на основу писма банке о
намерама за издавање банкарске гаранције за повтраћај аванса.
Одговор на питање бр.5
Наручилац је сагласан са датом примедбом, јер је омашком испустио да унесе три Сл. гласника
која се тичу измена и допуна Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла и сада у Моделу Уговора , на страни 31 у члану 7 код Правилника о техничким и другим
захтевима за течна горива нафтног порекла уноси („Службени гласник РСˮ, бр. 111/2015 и
106/16,60/17, 117/17, 120/17).
Овај одговор чини саставни део конкурсне документације.
С поштовањем,

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

