НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Скерлићева бр.1.
Београд
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Појашњења, питања и одговори везани за јавну набавку добара – гасног уља (Ekstra Lako
Evro El), ЈНВВ бр. 40/2015:
Питање 1.
У складу са чл.63. став 2. Закона о јавним набавкама, а у вези са јавним позивом
наручиоца који је објављен на порталу Управе за јавне набавке и конкурсној документацији
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку испоруке Гасног уља екстра
лако EVRO EL, број јавне набавке 40/2015, овом приликом вам постављамо следеће питање,
а ради пружања додатних информација и појашњења у циљу припремања понуде:
Сагласно чл.76. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац одређује додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке. Као доказ да понуђач поседује резервоарски
капацитет од 1.000 m3 за гасно уље екстра лако EVRO EL, у складу са Правилником о
минималним техничким условима за обављање промета нафте и нафтних деривата,
наводите да је потребно да понуђач достави неоверену фотокопију важеће лиценце за
обављање енергетске делатности складиштења нафте и деривата нафте или уговор о закупу
складиштног простора.
Закон о енергетици дефинише да је лиценца акт којим се утврђује испуњеност услова
прописаних за обављање енергетске делатности, а чл.16. став 1. тач.18. Закона о енергетици
одређује се да је складиштење нафте и деривата нафте енергетска делатност у смислу овог
закона.
Закон о енергетици у чл.33. јасно наводи који се услови морају испунити за издавање
енергетских дозвола, а у чл.20. ст.1. поменутог закона указује се да се лиценца (дозвола)
издаје за сваку енергетску делатност посебно.
Чл.23. Закон о енергетици у ставу 1. јасно указује да је лиценца за обављање
одређене енергетске делатности непреносива.
Дакле, на основу претходно изнетог, поседовање адекватног складиштног простора
не може се просто доказати поседовањем лиценце за складиштење или достављањем уговор
о закупу истог. На ово Вам указујем с обзиром на чињеницу да се у самој лицнеци не наводи
за које се деривате она односи, као и где су ти складишни капацитети лоцирани, већ се то
наводи у пратећем решењу о издавању лиценце за складиштење. Тако да би поред Лиценце
за складиштење морали да наведете као услов да се достави и пратеће решење о издавању
лиценце из којег ће се видети за које деривате је исти овлашћен да складишти.
Даље, бих желео да вам укажем да поседовање складишног простора по основу
уговора о закупу истог, намеће потребу понуђачу да исти лиценцира на себе и да га наведете
у својој лиценци. На овај начин спречава се могућност издавања истог складишног простора
већем броју лица. Тако да без обзира на вид поседовања складишног простора за исти лице
мора прибавити потребну лиценцу.

Одговор:
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (’’Сл. гласник РС’’ број 124/12, 14/15 и
68/2015) заинтересованом лицу дајемо додатно појашњење конкурсне документације за
јавну набавку број 40/2015 на следећи начин:
Имајући у виду да је саставни део сваке лиценце коју издаје Агенција за енергетику
Републике Србије и Решење о издавању конкретне лиценце, као и да се број тог решења и
само решење, као такво, наводи у самој лиценци, јасно је да је наручилац уз Лиценцу за
обављање енергетске делатности трговине нафтом,дериватима нафте, биогоривом и
компримованим природним гасом, као и Лиценце за обављање енергетске делатности
складиштења нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса
подразумевао као обавезно и достављање пратећег Решења о издавању наведених лиценци
које такође издаје Агенција за енергетику Републике Србије.
Узимајући у обзир овај превид наручилац је на страни 8. конкурсне документације у делу
који се односи на обавезне услове изменио конкурсну документацију тако што је поред
Лиценце за обављање енергетске делатности трговине нафтом,дериватима нафте,
биогоривом и компримованим природним гасом тражио да понуђач достави и Решење о
издавању наведене лиценци (види стр. 8 и 9 к.документације).
Такође, имајући у виду чињеницу да је предмет Јавне набавке број ЈНВВ 40/2105 трговина
односно куповина гасног уља Екстра Лако Евро Ел, а не складиштење истог, Наручилац је
изменио конкурсну докуменацију у погледу тражења додатних услова тако што је избацио
додатни услов који се односи на технички капацитет (види стр. 8 и 9 к.документације).
Због наведених измена конкурсне документације рок за отварање понуда за предметну
јавну набавку се помера за 11.12. 2015. године у 11,00 часова и 30 минута. Понуде се
подносе до 11.12.20015. године до 11,00 часова.
У Београду, 07.12.2015. године

Комисија:
1. Милисав Вуловић, с.р.
2. Јована Ћировић, с.р.
3. Биљана Пантелић, с.р.

