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Број: 5.2.-2240 

Дана: 31.01.2019. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења бр. 2. на основу члана 63. став 2. Закона о јавним 

набавкама у вези са отвореним поступком јавне набавке добара – набавка горива, ЈН број 

02/19-С, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 

22.01.2019. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

На страни 21. конкурсне документације наводите додатне услове у погледу техничког 

капацитета, 

 

Под а) на територији Града Новог Сада послује са најмање 3 бензинске станице у 

власништву или закупу на којима врши испоруку свих врста горива која су предмет 

набавке. 

 

Да ли је могућа измена става који се односи на технички капацитет, тако да гласи: 

 

а) на територији Града Новог Сада послује са најмање 2 бензинске станице у власништву 

или закупу на којима врши испоруку свих врста горива која су предмет набавке. 

 

Сматрамо да наша компанија поседује технички капацитет довољан за сервисирање 

потреба набавке. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Имајући у виду природу и обим делатности коју обавља Наручилац, као и чињеницу да 

Наручилац поседује велики број возила различитог типа и намене (више од 170 комада) 

која су у свакодневној употреби, неопходно је да понуђач има на територији Града Новог 

Сада најмање 3 бензинске станице у власништву или закупу. Наведено је неопходно у 

ситуацији када 1 бензинска станица понуђача није у функцији (нпр. због истакања 

горива, инспекцијског узорковања горива и др.), па понуђач има на располагању још 2 

бензинске станице за испоруку горива. У супротном, ако би понуђач имао на 

располагању само 2 бензинске станице, а у ситуацији када 1 бензинска станица понуђача 

није у функцији, сва возила Наручиоца би морала бити преусмерена на једину преосталу 

бензинску станицу понуђача, што некада не би било изводљиво са становишта времена 

потребног за услуживања свих возила Наручиоца и капацитета бензинске станице. 

 

С тим у вези, Наручилац остаје при дефинисаном услову неопходног техничког 

капацитета наведеном у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, Додатни услови -  тачка 

2. подтачка а), а понуђач овај услов може испунити и удруживањем у групу понуђача и 

подношењем заједничке понуде. 
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ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

Да ли је могућа измена конкурсне документације за Јавну набавку добара број 02-19-С, 

и то тако што ће се у Члaн 4. дoдaти oдрeдбa дa je Нaручилaц дужaн дa прихвaти измeну 

цeнe укoликo истa ниje вишa oд упoрeдивих тржишних цeнa 4 рaзличитa дoбaвљaчa 

нaфтних дeривaтa. 

 

Нa тaj нaчин успoстaвљa сe рaвнoтeжa прaвa и oдгoвoрнoсти измeђу двe угoвoрнe стрaнe, 

при чeму Нaручилaц зaдржaвa сигурнoст упoрeдивoсти и стaбилнoсти цeнa изaбрaнoг 

пoнуђaчa. 

 

Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у вашој 

конкурсној документацији као и померање рока предаје понуде у случају да прихватите 

наше примедбе. 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

 

У складу са чланом 4. став 2. Модела уговора усклађивање цена се може вршити након 

закључења Уговора само из објективних разлога, а услед промена цена и услова на 

тржишту уз претходну писмену сагласност Купца која се доставља Продавцу путем 

електронске поште.  

 

Наведено усклађивање цена представља уговорну могућност која је на располагању 

уговорним странама у складу са Законом о јавним набавкама, а које се врши уз претходну 

писмену сагласност Купца и под условом да усклађене цене Продавца нису више од 

упоредивих тржишних цена.   

 

У складу са наведеним, Наручилац остаје при дефинисаном чланом 4. Модела уговора. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 02/19-С                                 

                                                                                          


