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Број: 5.2.-19976   

Дана: 27.07.2016.                            

                                                                                                                                                              

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућених путем електронске поште 

(maila)  дана 25.07.2016.  у  14,43 ч  за јавну набавку велике  вредности добара – набавка 

горива број 29/16-С. 

 

Дана 25.07.2016.  у  14,43 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку  велике  вредности добара – набавка горива број 29/16-С.  

Наручилац је електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питања   гласе: 

 

1. У Конкурсној документацији у делу који се односи на технички капацитет захтевате 

поседовање три малопродајна објекта на територији града Новог Сада. 

Уколико је основни циљ јавних набавки са становишта јавног сектора економична и 

ефикасна употреба јавних средстава, онда је обезбеђење конкуренције кључно за 

остварење тог циља. Конкуренција омогућава наручиоцу већи избор понуда, док 

додатни услов који сте одредили представља дискриминацију одређених понуђача и 

самим тим онемогућава учествовање оним понуђачима који би иначе могли равноправно 

конкурисати за реализацију горе поменуте набавке. 

Сматрамо да није довољно да наручилац обезбеди конкуренцију међу понуђачима на тај 

начин што ће прикупити одређени број понуда, већ је потребно испоштовати и захтев да 

ниједан од потенцијалних понуђача не буде неоправдано онемогућен у достизању циља 

да његова понуда буде изабрана као најповољнија. 

У циљу проширења конкуренције, сматрамо да треба да се коригује захтев за 

поседовањем три малопродајна објекта у Новом Саду те да уместо њега наведете да у 

набавци могу да учествују и понуђачи који имају минимум једну бензинску станицу у 

Новом Саду. 

 

2. На страни 11. Конкурсне документације наводите банкарску гаранцију као средство 

финансијског обезбеђења. Обзиром да процењена вредност Ваше јавне набавке 

износи 18 милиона динара, предлажемо да се изврши корекција конкурсне 

документације, односно да уместо банкарске гаранције која се као средство 

финансијског обезбеђења захтева у набавкама чије су вредности и по неколико 

стотина милиона динара, Понуђач достави сопствену бланко соло меницу за 

озбиљност понуде. 

Сходно изменама и допунама Закона о јавним набавкама које су ступиле на снагу 

12.08.2015., а у складу са намером законодавца да се избегне улагање захтева за 

заштиту права када год је то могуће, што се да закључити између осталог и по 

значајном повећању износа такси, захтевамо да извршите наведене корекције и то на 

начин и у роковима предвиђеним Законом. 

Сматрамо да су наши захтеви оправдани и у складу са Законом, те се надамо да ће 

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

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

   

1. Наручилац је конкурсну документацију поставио сходно својим потребама. 

Обзиром да је ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад највеће комунално предузеће 

у Новом Саду, сразмерно томе толики je и обим посла. Поседујемо веома велик 

возни парк који се састоји од путничких, теретних возила и радних машина (преко 

160 возила). Покривамо јако велику површину редовног, превентивног и хаваријског 

деловања. 

Сама фирма се налази на неколико локација, те сматрамо да нам је битна и близина 

бензинске пумпе. 

Такође у ситуацијама у којима је неопходна брзина реаговања као што су хаварије, 

чини више бензинских пумпи на територији града неопходним. ( технички разлози 

нпр. истакање горива) 

2. Што се тиче средства финансијског обезбеђења, у конкурсној документацији није 

наведено да се тражи банкарска гаранција за озбиљност понуде, већ се тражи 

банкарска гаранција за добро извршење посла. Обзиром на износ на који ће се уговор 

закључити, пословна политика нашег предузећа предвиђа банкарску гаранцију као 

средство финансијског обезбеђења. 

 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                               Комисија за јавне набавке  


