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ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питање по ЈН бр. 404-57/2014-4 – набавка
лож уља евро ЕЛ за загревање просторија.

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12)
достављамо Вам одговор на постављена питања по ЈН бр. 404-57/2014-4 - набавка лож уља
евро ЕЛ за загревање просторија.
Питање 1.
По захтеву за додатним појашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке
мале вредности чији је предмет лож уље, а у вези достављања лиценце за складиштење
предметног добра, дали сте појашњење да уколико понуђач не поседује тражену лиценцу, тј.
уколико је закупац складишног простора за које је од стране Агенције за енергетику Републике
Србије издата лиценца, у том случају у поступку ове јавне набавке може поднети понуду са
подизвођачем или заједничку понуду. Одредбом члана 10. став 2. Закона о јавним набавкама,
прописано је да наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућити
било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког
поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
Наручилац је дужан да сагласно члану 76. став 6. Закона о јавним набавкама, одреди услове за
учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаће и да су у логичкој вези са
предметом јавне набавке. Неспорно је да је наручиоцу важно да понуђач поседује складишни
простор за који је издата лиценца, али не може да условљава понуђаче врстом правног основа
располагања истим. Поред тога што је наручилац дужан да у складу са чланом 61. став 1. Закона о
јавним набавкама, припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да
припреме прихватљиву понуду, дужан је и да предвиди услове за учешће који су у логичкој вези
са предметом јавне набавке и неопходни за извршење уговора, што у конретном случају јесте
складиште за који је издата лиценца, али инсистирање на власништву истог није оправдано са
становишта реализације будућег уговора. Због тога предлажемо измену конкурсне документације
у делу који се односи на правни основ располагања складиштем за који је издата лиценца, тј. да се
омогући учествовање у поступку и оним понуђачима који такво складиште изнајмљују и за исто
дају адекватну накнаду закуподавцу.

Уакзујемо да је у складу са чланом 10. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац дужан да у
поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.

Одговор : Наручилац је разматрао захтев за изменом конкурсне документације и
решио да уважи приговор потренцијалног понуђача и прошири додатни услов који
понуђачи морају да испуне тако што ће дозволити да понуду поднесу и понуђачи који
немају предметну лиценцу али имају уговор о складиштењу, најму или закупу складишног
простора са имаоцем лиценце . У том случају уз понуду је потребно доставити оверену
фотокопију уговора о складиштењу, најму или закупу складишног простора са имаоцем
лиценце , који мора бити важећи за 2014 годину, с обзиром да наручилац не зна тачно
време набавке лож уља ( не може се предвидети са сигурношћу трајање поступка јавне
набавке ) Наручилац је ову одлуку донео да се не би додатни услов оценио као
дискриминишући , односно да би што већи број потенцијалних понуђача могло да поднесе
прихватљиве понуде.
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