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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА
УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ БРОЈ 2/2014
1. Укупна количина лож уља коју набављате је 50.000 литара а испорука сукцесивна. Колики је капацитет
резервоара и колико износи количина по једној испоруци?
Појашњење:
Kaпацитет резервоара је 20 000 литара,а количина по једној испоруци у просеку буде око 7-8 000 литара.
2. Да ли је резервоар подземни или надземни и да ли је потребна пумпа за истакање, односно колико
износи раздаљина од места паркирања цистерне до резервоара наручиоца и које дужине треба да буде црево за
истакање?
Појашњење:
Резервоар је подземни ,потребна је пумпа за истакање ,а црево за истакање би требало да буде око 10 м.
3.На стр.13 од 26 конкурсне документације као обавезан услов одредили сте да понуђач достави важећу
дозволу-лиценцу за обављање делатности трговина нафтом и дериватима нафте издату од стране агенције за
енергетику РС. Правилником о минималним техничким условима за обављање трговине дериватима нафте и
биогоривом („Сл. гласник РС“ бр. 68/2013) прописано је да привредни субјект који се бави овом делатношћу
мора поседовати одговарајуће складиште, простор, објекат за трговину на велико дериватима нафте и
биогоривом. Тај простор је ограђени земљишни простор са резервоарима, објектима – претакалиштима за
пријем и опрему и пратећом инфраструктуром, изграђеним у складу са техничким прописима о ускладиштењу
и претакању горива, односно о изградњи објекта и постројења за горива. Aгенцијa за енергетику РС издаје
лиценцу за складиштење деривата нафте (са решењем у коме се наводи за који дериват нафте се лиценца издаје,
што је услов за обављање трговине енергетском делатношћу. Пошто је наведена лиценца за складиштење
прописана одредбама наведеног правилника, зашто наручилац није предвидео у конкурсној документацији
обавезу достављања лиценце са решењем у коме се наводи за који дериват нафте се лиценца издаје и у којој се
форми овај доказ доставља?
Појашњење:
У конкурсној документацији јавне набавке 2/2014 - уље за ложење , у делу V , Услови за учешће из члана
75. И 76 .Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у тачки 5. је наведен
услов да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
и то Агенције за енергетику РС за обављање енергетске делатности трговина нафтом и дериватима нафте доказ: лиценца Агенције за енергетику РС за обављање енергетске делатности трговина нафтом и нафтним
дериватима,коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
Чланом 20. Закона о енергетици ("Службени гласник РС" бр.57/2011,80/2011,93/2012,124/2012) предвиђено
је: Енергетски субјект може да отпочне са обављањем енергетске делатности по добијању лиценце коју издаје
Агенција. Лиценца се издаје решењем ако су испуњени услови утврђени законом и прописима донетим
на основу овог закона..Лиценца садржи нарочито: назив енергетског субјекта, енергетску делатност,
списак енергетских објеката који се користе за обављање делатности, техничке карактеристике тих објеката,
податке о локацији односно подручју на коме ће се енергетска делатност обављати, период на који се издаје
лиценца и обавезе по питању непрекидног обављања делатности, транспарентности и извештавања.
Како се лиценца издаје решењем (а не са решењем), у тој форми се и доставља, у виду неоверене копије
и мора бити важећа.
Комисија за јавну набавку бр.2/2014

