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СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације
Данa 01.08.2019. године, Oпшта болница Сента као наручилац у поступку јавне набавке број 12/19
примила је следећa питањa у вези конкурсне документације:
Питање:
Поштовани,обраћамо вам се као потенцијални понуђач у предметном поступку и тражимо
појашњење за предмет набавке.Наиме Наручилац Општа болница Сента купује деривате за
котао,односно купује дериват евро дизел за намену грејања.Нејасно је из ког разлога Наручилац у
предметном поступку под обавезним условима тражи лиценцу за енергетику Републике Србије ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНА МОТОРНИМ И ДРУГИМ ГОРИВИМА НА
СТАНИЦАМА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА и цену деривата везује за цену на
малопродајним објектима са могућношћу увећања исте за максимално 20% а сам предмет набавке по
законском основу могу извршити само понуђачи који поседују лиценцу за енергетику Републике
Србије ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНА НАФТОМ,ДЕРИВАТИМА
НАФТЕ,БИОГОРИВИМА И КОМПРИМОВАНИМ ПРИРОДНИМ ГАСОМ.Цена предметног
деривата се врши из велепродаје и она нема никанве везе са ценом на малопродајном објекту,односно
знатно је нижа.Наручилац је требао да пропише паритет,односно корективну разлику између цене
деривата на тржишту за посматрани период и цене у достављеној понуди и исти евидентира као
обавезу кроз модел уговора из разлога слободног формирања цене на тржишту РС.Такође нејасна је
потреба наручиоца за поседовањем малопродајног објекта на територији Општине Сента а све везано
за горе наведено.Малопродаја и велепродаја немају ништа заједничко осим што припадају
енергетској делатности,односно понуду би могао и морао да достави само понуђач који је ималац
велике лиценце и превозног средства којим би исто било довезено.Нејасан је и захтев наручиоца за
поседовањем цистерне од 10000 литара из разлога како наводи прилаза,занемаривши могућност
истакања са цревима која су дуга и до 50 метара ,те наведено није пресудно за извршење уговорне
обавезе.Из свега наведеног потребно је да извршите Конкурсну документацију у делу обавезних
услова члан 75.став 1.тачка 5. Закона као и делу додатних услова 2.2 неопходни технички капацитет
став 2 и 3 из разлога што су супротни предмету јавне набавке.
Одговор : Не прихвата се. Наручилац остаје при Конкурсној документацији.
Kомисија за јавне набавке

