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Нови Сад; 20.08.2018. година 
Број: 3031/7569 
 
На основу питања везаног за јавну набавку Горива за транспортна средства број 19/18-ОП достављамо 
одговор: 
 
Питање 1:   

У конкурсној документацији за јавну набавку добара у отвореном поступку — Горива за транспортна 
средства, редни број јавне набавке 19/18-ОП, партија 1 — Евро дизел и евро премијум BMB 95, Наручилац 
наводи две врсте горива која овом конкурсном документацијом потражује. 

 

Наиме,  наручилац  овом  јавном  набавком  тражи   понуде   за   две   врсте   добара   и   то   евро дизел у 
велепродајним условима, као и евро премијум BMB, при чему није одвојио ова добра у различите партије , 
већ је све обухваћено једном. 

 

Имајући  у виду да врло мало понуђача  ради  велепродају  свих наведених  деривата, а све у циљу да се 
избегне дискриминација  истих,  а  обезбеди  боља конкуренција  и што боља понуда, неопходно је да ове 
енергенте раздвојите у  више  партија,  у овом случају да раздвојите на партије енергенте који се испоручују 
на адресу наручиоца. 

Раздвајање тражених енергената по партијама довело би до повећања конкуренције, а самим тим и нижих 
цена и понудама што је циљ сваког наручиоца. 
 
Одговор 1:   

Наручилац је Одлуком о покретања отвореног поступка јавне набавке се  определио да предмет јавне 

набавке буде обликован у две партије. Имајући у виду сврху и намену  процењена вредност јавне набавке  је 

формирана за сваку партију посебно. Објављен је и Позив за подношење понуда којим се предмет набавке 

Горива за транспортна средства врши кроз две партије. 

Наручилац сматра да на тржишту постоји велики број понуђача који нуде велепродају свих нафтних деривата 

( на основу објављених поступака јавних набавки и резултата претрага на Порталу Управе за јавне набавке а 

везано за наш предмет јавне набавке-гориво) и да је приликом израде конкурсне документације поштовао 

Начела јавне набавке у складу са чланом 9., 10., 11. и 12. ЗЈН. Уколико понуђач не може сам да понуди све 

тражене ставке из техничке спецификације може да наступити у заједничкој понуди. 

Питање 2:  Да ли за Партију 2 (преузимање на бензинским станицама) једини прихватљив рок плаћања 45 

дана од дана пријема рачуна. 

Одговор 2:  Одговор дат кроз измену конкурсне документације. 

Одговори су саставни део конкурсне документације. 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним 
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
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