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 Предмет: Одговор на питање потенијалоног понуђача упућеног путем електронске 

поште (маila) дана 14.06.2013. године за јавну набавку велике вредности горива у отвореном 

поступку јавне набавке број 11/13-С 

 

 

 Поштовани, 

 

Дана 14.06.2013. године у 13,30 часова упутили сте нам путем електронске поште 

питања везана за јавну набавку велике вредности горива у отвореном поступку јавне 

набавке број 11/13-С.  

Питања се односе на тачку 3.-а) да располаже довољним техничким капацитетом на 

страни 17/42 Конкурсне документације која гласи:  

,,а) на територији Града Новог Сада послује на најмање 3 пумпне станице у власништву или 

закупу и на територији Републике Србије послује на најмање 40 пумпних станица у 

власништву или закупу; и као доказ испуњености овог услова потребно је доставити 

фотокопију уговора о закупу, односно оверену Листу пописа основних средстава на дан 

31.12.2012. године са обележевањем маркером тражени број пумпних станица, као и Списак  

локација - адреса пумпи у Новом Саду и Реп. Србији и Образац бр.9.- ,,Изјава понуђача да 

располаже довољним  техничким капацитетом“.,,  

Поводом овог услова за учествовање у предметном поступку јавне набавке, навели 

сте да делимично испуњавате овај услов односно да послујете на 3 бензинске станице на 

територији града Новог Сада, али да на територији Републике Србије послујете на мање од 

40 бензинских станица и у вези наведеног услува поставили сте следећа питања: 

 

,,1. Уколико доставимо понуду која буде комплетна и испуњава све услове осим наведених 

40 бензинских станица, да ли ће аутоматски бити одбијена?,, 

 

,,2. Ако је Ваш одговор на прво питање позитиван, с обзиром да је ваша компанија везана за 

обављање комуналних делатности на територији града Новог Сада, те таквој компанији не 

може бити од приоритетног значаја број бензинских станица на територији републике) ово 

се може третирати као својеврстан вид дискриминације понуђача, те вас у случају 

позитивног одговора на прво питање, молим за поуку о правном леку.,, 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 

124/2012), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

1. Уколико доставите Вашу понуду која буде комплетна и испуњава све услове 

осим наведених 40 станица, Вашу понуду ће комисија за јавне набавке оценити 

као неприхватљиву. 

2. Наша компаније јесте везана за обављање комуналиних делтаности на територији 

града Новог Сада односно за производњу и дистрибуцију воде и одвођење 
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отпадних вода, али наша компанија управо ради несметаног и континуираног 

обављања основне делатости има потребу да своја возила упућује у разне делове 

Републике Србије, а ради набавке сировина, материјала и разних услуга 

сервисирања специфичне опреме  за обављање основне делатности. 

Подсећамо Вас да ће уговор о јавној набавци горива бити закључен на период од 

годину дана тако да морамо узети у обзир све потенцијалне понуђаче који ће 

подносити понуде по различитим јавним набавкама које Наручилац планира да 

спроведе до краја 2013. године и у наредој 2014. години, а ради закључења 

уговора о јавној набави, те самим тим Наручилац не може да планира са којим 

понуђачем и из ког дела Републике Србије ће уговор бити закључен, јер право 

учешћа у поступцима јавих набавки имају сва правна и физичка лица на 

територији Републике Србије. 

 

Истовремено Вас подсећамо да, уколико не испуњавате наведене додатне услове, 

имате могућност за подношење заједничке понуде сходно одредбама члана 81. Закона о 

јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012) и конкурсне документације (страна 17/42 и 

18/42), у којој понуђачи који подносе заједничку понуду додатне услове испуњавају заједно.  

 

 

 

 С поштовањем 

 

 

      ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

         Комисија за јавне набавке 

        

 

 


