
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6                                              Набавка лож уља заАпотеку Ниш
Ниш

Одговори на питања од  12.09.2014 године                            Дел. број 1123 од 12.09.2014

Питање бр 1.

1. Наручилац је у конкурсној документацији одредио додатни услов који су понуђачи који обављају
енергетску делатност дужни да испуне приликом подношења понуде, а то је да поседују лиценцу
за обављање енергетске делатности складиштење нафте и деривата нафте.

У ставу 2. чл. 31. Закона о трговини дато је право надлежном министру да ближе
пропише минималне техничке услове из става 1. овог члана, те је надлежно Министарство
спољне и унутрашње трговине и телекомуникација донело Правилник о минималним
техничким условима за обављање трговине дериватима нафте и биогоривом („Сл. гласник РС“
бр. 68/2013).

Одредбама наведеног Правилника о минималним техничким условима за обављање
трговине дериватима нафте и биогоривом („Сл. гласник РС“ бр. 68/2013) прописни су
минимални технички услови у погледу простора, опреме и уређаја, спољашњих одлика
простора, начина продаје роба/услуга, начина, опреме и уређаја за складиштење робе и врсте
робе у објектима у којима се обавља трговина дериватима нафте и биогоривом. Одредбама чл.
2. и 6. Правилника прописано је да привредни субјект који се бави делатношћу трговине
нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом мора поседовати
одговарајуће складиште, простор, објекат за трговину на велико дериватима нафте и
биогоривом. Тај простор је, како је то дефинисано одредбама наведеног Правилника, 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 и мора, сагласно одредби
чл. 6. ст. 2. Правилника, испуњавати услове у погледу минималне запремине резервоара за
сваку врсту енергента посебно, (рецимо за гасно уље ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ минимална
запремина резервоара износи 1000 m³, a за уље за ложење 500 m³).

У складу са изнетим сваки правни субјект, који је ималац лиценце за трговину, мора
имати објекат прописаних техничких карактеристика или у власништву или у закупу, односно
мора за такав објекат, уколико је у власништву прибавити од Агенције за енергетику РС
лиценцу за обављање енергетске делатности складиштење нафте и деривата нафте, или имати у
закупу такав објекат за који је власник објекта прибавио лиценцу за обављање енергетске
делатности складиштење нафте и деривата нафте.

Да ли ће наручилац у погледу додатног услова одредити у конкурсној документацији да
понуђач достави лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте и деривата
нафте, која гласи  на име понуђача или која гласи на име привредног субјекта са којим понуђач
има закључен уговор о складиштењу или уговор о закупу/најму складишног простора, у ком
случају је привредни субјект, односно понуђач дужан да достави и копију уговора са
енергетским субјектом који поседује лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења
нафте и деривата нафте?

Одговор број 1.

Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао –Услове за учешће у поступку јавне набавке
из члана 75. и 76. Закона и начин на који се ти услови испуњавају.  У поглављу V  наведено је:

" Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:



Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
Лиценаца за обављање енергетске делатниости – трговину нафтом и
Дериватима нафте издата од стране Агенције за енергетику Републике Србије.

„Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Лиценцу достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Услов: Довољан технички капацитет - да понуђач поседује најмање једно возило
за доставу предмета јавне набавке.
2) Услов: Довољан пословни капацитет- да понуђач поседује важећу Лиценцу за
складиштење нафте и деривата нафте издату од стране Агенције за енергетику
Републике Србије „

Из наведеног следи да је наручилац дефинисао услове за учешће у поступку јавне набавке из члана
75. и 76. Закона, и  начин на који се  доказују, а на понуђачу је достави  тражене доказе.

2. Да ли је познат период испоруке након закључења уговора и да ли су познате количине по једној
испоруци, или се испорука врши одједном у траженој количини од 11000 литара?

Одговор бр.2.

У конкурсној документацији –Модел уговора –поглавље  VIII  дефинисано је:

„Добављач се обавезује да наручиоцу испоручује Лож уље сукцесивно по захтеву Наручиоца.
Наручилац је дужан да спецификацију за испоруку (поруџбеницу) са количинама и
организационим јединицама за испоруку достави Добављачу у писаној форми најкасније 2
(два) дана пре испоруке на адресу Добављача или путем е-маил-а.
Испорука нафтиних деривата врши се на следеће адресе:

- Апотека „Железничар„ ул. Димитрија Туцовића бб Ниш,
- Зграда Управе , ул. Булевар Др Зорана Ђинђића 6 Ниш,
- Апотека „Здравље“ Ражањ, ул. Партизанска бб Ражањ.

Превоз нафтних деривата врши се у организацији Добављача.“

„Рок испоруке не може бити дужи од 7 дана од дана достављања поруџбенице Добављачу од
стране наручиоца.“

3. Да ћи ће наручилац дозволити обавештење о промени цене путем достављања ценовника у случају
када понуђач нема званичну web адресу?

Одговор бр.3.

Да

                                                                                                    АПОТЕКА НИШ
                                                                                 Комисија за јавну набавку

                                                                                                          ЈНМВ  16/2014


