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ПИТАЊЕ: 
Обраћамо  Вам  се  као  потенцијални  понуђачи  у  текућем  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности бр. ЈНМВ 08/15 – Набавка горива за службена возила коју спроводи Ваша установа 
као Наручилац. 
Као  елеменат  критеријума  за  бодовање  у  поступку  јавне  набавке  деривата  одредили  сте  „ 
развијеност продајне мреже на територији  Републике Србије  и града Београда пондерисано 
са 60 пондера итд. 
Сматрамо да је овакав ктитеријум супротан Закону о јавним набавкама те да се њима де факто 
крше начела економичности , обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача. 
Ваша уважена институција нема никаквих разлога да фаворизује  тзв. „  велике понуђаче  ,  јер 
чињеница  да  неко  поседује  нпр.  10  а  неко  200  пумпи  ,  не  значи  да  је  обавезно  понуда 
понуђача  са  већим  бројем  пумпи  јефтинија  ,  јер  се  може  десити  да  понуђач  који  зна  да  је 
доминантан  на  тржишту  у  смислу  броја  пумпи  понуди  знатно  већу  цену  у  својој  понуди,  , 
калкулишући да ће број пондера који оствари по основу критеријума броја пумпи на подручју 
Републике Србије и територије града Београда , пондерисан са 60 поена бити довољан да и са 
мањим  бројем  пондера  на  понуђену  цену    (  која  би  у  том  случају  била  већа  )  има 
загарантовану најповољнију понуду. 
 

ОДГОВОР: 
Ветринарска установа „ Ветерина Београд „ као Наручилац у предметној јавној набавци 
има амбуланте на периферији града Београда и то у Пиносави, Малом Мокром Лугу  , 
Железнику,  Барајеву,  Сопоту,  Сланцима  и  пет  Прихватилишта  за  смештај  паса  на 
различитим локацијама и то у Земуну, Овчи, Реснику , Ковилову ,Падинској скели те је 
је  сходно  наведеном  потребно  да  бензинске  станице  буду  у  непосредној  близини 
поменутих  локација  у  којима Наручилац  обавља  регистровану  делатност      те  сходно 
напред  наведеном  не  можемо  прихватити  Вашу  примедбу    у  смислу  брисања 
наведеног  критеријума  из  конкурсне  документације    .  Начело  ефикасности  и 
економичности  је  сходно  постављеном  критеријуму  у  конкурсној  документације 
предметне јавне набавке од стране наручиоца у потпуности испоштовано. 
 
ПИТАЊЕ : 
На страни 18. Конкурсне документације у вези испуњености обавезних услова, тражите 
да понуђач за испуњење услова из члана 75.став. 1. тачка 5 закона о јавним набавкама 
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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  –  погонског  горива,  наручилац  одређује 
испоруку Фцо продајно место понуђача у возила наручиоца. 
Дакле, наручилац се својим моторним возилима доћи од бензинске станице изабраног 
понуђача и на бензијској станици ће доћи до точења 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 (станице за снабдевање горива 
моторних возила као енергетске делатности која је запослена предмет ваше јавне 
набавке а сходо Закону о енергетици (Сл. гласник РС 145/14) 
Сходно горе наведеном тражимо да измените врсту лиценце коју захтевате по питању 
обавезних услова, и да одредите да испуњеност услова из члан 75. став 1. тачка 5 ЗЈН 
испуњава  понуђач  који  поседује  Лиценцу  за  обављање  енергетске  делатности 
трговина на мало дериватима нафте ( станице за снабдевање горива моторних возила) 
 
ОДГОВОР:   
Усвајамо Вашу примедбу и вршимо измену конкурсне документације  : На страни 18. 
Конкурсне документације  у  вези испуњености обавезних услова     испуњеност  услова 
из члан 75. став 1. тачка 5 ЗЈН испуњава понуђач који поседује Лиценцу за обављање 
енергетске делатности  трговина на мало дериватима нафте  (  станице  за  снабдевање 
горива моторних возила).  
 
ПИТАЊЕ: 
 
На страни 8 конкурсне документације, под тачком 12 захтевате од понуђача приликом 
закључења  уговора  достављање  банкарске  гаранције  као  средства  обезбеђења  и 
извршења  својих  уговорених  обавеза.  С  обзиром  на  порцењењу  вредност  јавне 
набавке  која  је  мања  од  250.000.000  (члан  57  ЗЈН  )  односно  када  наручилац  није  у 
обавези да захтева банкарску  гаранцију као средство обезбеђења испуњења обавеза 
понуђача,  да  ли  понуђач може  уместо  банкарске  гаранције  за  испуњење  уговорених 
обавеза,  да  достави  меницу  за  добро  извршење  посла,  којим  би  такође  гарантовао 
исупњењ својих уговорених обавеза? 
С  обзиром  да  је  у  питању  јавна  набавка  мале  вредности  (  процењена  вредност  до 
3.000.000. без ПДВ‐а),  сматрамо да понуђач и меницом може да гарантује испуњење 
својих уговорених обавеза. 
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ОДГОВОР: 
Не  можемо  усвојити  Ваш  предлог  из  разлога  што  нам  Закон  о  јавним  набавкама 
дозвољава  да  сами  определимо  средство    финансијског  обезбеђења  без  обзира  на 
вредност предметне набавке . 
 
Рок за достављање понуда се продужава и заказује за   24.04.2015. године  . Време за доставу 
понуда  је  до  10,00  часова  а  отварање  понуда  је  у  10,10  часова  на  адреси  наведеној  у 
конкурсној документацији.  
 
 
                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


