
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6                                              Набавка лож уља за Апотеку Ниш
Ниш

Одговор на питањe од  15.09.2014 године                            Дел. број 1128 од 15.09.2014

Питање бр. 1.

Поштована/Поштовани,

У складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним набавкама, а у вези са јавним позивом наручиоца
који је објављен на порталу Управе за Јавне набавке од 11.09.2014. године, и конкурсном
документацијом за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку Гасно уље екстра
лако „Евро ЕЛ“ за потребе Апотеке Ниш, број јавне набавке 16/2014 објављеној на порталу за
Јавне набавке од 11.09.2014. године и питањима и одговорима објављеним 12.09.2014. године,
овом приликом Вам постављамо следеће питање, а ради пружања додатних информација и
појашњења у циљу припремања понуде:

Наручилац је у Конкурсној документацији на страни 6. код додатних услова и у одговору
на питање број 1. од 12.09.2014. навео следеће:

„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 ког разлога је наручилац предвидео поседовање Лиценце за обављање енергетске
делатности за складиштење нафте и нафтних када то уопште нема додирних тачака са
самим предметом јавне набавке?

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу прегледа конкурсне документације може се закључити да је предмет ове јавне
набавке куповина Гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ (лож уља), а не услуга складиштења, тако
да указујемо да је важећа Лиценца за обављање енергетске делатности трговина нафтом и
дериватима нафте једина потребна као доказ услова у смислу чл. 75 ст. 1 тачка 5) Закона о
јавним набавкама и услов који је у логичкој вези са предметом јавне набавке. Имајући у виду да
је предмет ове јавне набавке куповина предметног добра, у реализацији уговора о јавној
набавци важна је наведена велепродајна лиценца, складиштење није предмет уговора.
Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим гасом представља
енергетску делатност у смислу Закона о енергетици (Сл. Гласник РС бр. 57/11, 80/11 и 93/12). У
смислу истог закона, енергетски субјект може да отпочне са обављањем енергетске делатности
по добијању лиценце коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије. Чл. 22 Закона о
енергетици прописани су услови које подносилац захтева мора да испуни за издавање лиценце
за обављањем енергетске делатности, у овом случају трговина нафом и нафтним дериватима.
Такође, Правилником о минималном техничким условима за обављање трговине дериватима
нафте (Сл. Гласник РС 63/13) у члану 2. став 1. тачка 2) прописује да се трговина обавља у
одговарајућем простору, и то у објекту за трговину на велико дериватима нафте и биогоривом.
Дакле, имајући наведено у виду, можемо закључити: да би се енергетски субјекти могли
бавити прометом нафтних деривата морају да располажу складишним капацитетима са
задовољеним техничким минимумом из којих ће се одвијати промет нафтних деривата и



без обзира да ли су ти капацитети лиценцирани или не, они су употребљиви и њима се
отклања ризик од несташице нафтних деривата.
Законодовац је овом приликом позитивним законским прописима узео у обзир заштиту
купаца од евентуалних несташица горива које могу довести до угрожености рада и
функционисања свих купаца које снабдевају привредни субјекти који имају поменуту
лиценцу за трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим
природним гасом.

2) Из ког разлога је наручилац предвидео увођење оваквог додатног дискриминишућег
услова (Лиценце за складиштење) јер га задовољавају свега два привредна субјекта?

НАПОМЕНА: Чињеница је да сајту Агенције за енергетику РС можете видети да Лиценцу за
складиштење поседује 15 привредних субјеката, али лиценцу за складиштење предметног
добра  (лож уља), у Републици Србији, има само један привредни субјекат . Поред тога, уговор
о складиштењу, најму или закупу складишног простора са имаоцем лиценце за складиштење
предметног добра – лож уља има само један привредни субјекат. Када се сабере, то значи да
додатне услове из Ваше конкурсне документације задовољавају само два привредна субјекта.
Остали имаоци Лиценце за складиштење, поседују Лиценцу за складиштење: Евродизела, ТНГ
гаса, Европремијума БМБ 95… Сматрамо да ће новац пореских обавезника бити рационалније
потрошен ако имате већи број понуда од свега две.

Пракса је до сада показала да у отвореним поступцима јавних набавки, где се тражи Лиценца за
складиштење, учествују свега пар привредних субјекта (већ горе поменутих), тако да се начело
обезбеђивања конкуренције никако не може испунити са пар привредних субјекта, већ радије са
њих 97 колико поседује Лиценцу за трговину нафтним дериватима. Шта више сматрамо да
увођење Лиценце за складиштење нафтних деривата радије представља дискриминишући
услов, те и због тога предлажемо њено изостављање, тј. брисање из конкурсне документације.

Молимо Вас да у складу са чланом 63. Став 3 Закона о јавним набавкама, пошаљете одговор на
горе постављено питање у писаном облику и да истоврмено ту информацију објавите на портал
Управе за јавне набавке.

Одговор  бр 1.

Увидом  на сајт Агенције за енергетику РС, а везано за питање да ли  је лиценца за
складиштење нафтиних деривата потребна када се врши складиштење нафте и деривата
нафте за сопствене потребе , став Агенције као овлашћеног тела  за издавање лиценце из
ове области, је да лиценца за складиштење нафте и деривата нафте није потребна у случају
складиштења нафте  и деривата нафте за сопствене потребе, већ само за оне субјекте који
пружају услугу складиштења трећим лицима . Наручилац  јавном набавком  ЈНМВ 16/2014
набавља одређену количину лож уља за сопствене потребе. Из наведеног следи да није
потребно да понуђач има „ важећу Лиценцу за складиштење нафте и деривата нафте издату
од стране Агенције за енергетику Републике Србије“ како је наведено у Конкурсној
докуменатацији ЈНМВ 16/2014 већ је довољно да да понуђач има „важећу Лиценцу за
обављање енергетске делатности –трговина нафтом и дериватима нафте издату од стране
Агенције за енергетику Републике Србије“.
Сагласно одредбама 63. став 1 Закона о јавним набавакама , Апотека Ниш као наручилац
извршила је измену Конкурсне документације за ЈНМВ 16/2014- Набавка лож уља.
Измена  Конкурсне документације за ЈНМВ 16/2014- Набавка лож уља објављена је порталу
ЈН и интернет страници наручиоца www.apotekanis.co.rs.

                                                                                                    АПОТЕКА НИШ
                                                          Комисија за јавну набавку

                                                                                                          ЈНМВ  16/2014


