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По Позиву за подношење понуде у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр 

3/14 – уље за ложење – мазута за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију Ивањица (једногодишње потребе) – НСГ -С, а у циљу 

припреме прихватљиве понуде,  достављамо Вам додатне информације и 

појашњења Конкурсне документације, и то: 

 

1) Везано за питање на  страни 4 од 30 конкурсне  документације  понуђач 

мора да достави важећу декларацију о усаглашености производа, односно 

предмета јавне набавке, којим се доказује квалитет и усклађеност предмета 

јавне набавке са захтевима из Правилника о техничким и другим захтевима за 

течна горива нафтног порекла, издату од стране акредитоване лабораторије, 

као и фотокопију извештаја о испитивању за предмет јавне набавке чиме ће 

доказати карактеристике предмета јавне набавке наведена документација 

доставља уз понуду и  након закључења уговора при свакој испоруци. 

      

2)  Везано за питање на страни 5 од 30 конкурсне документације, наведено је 

да рок испоруке добара износи годину дана од закључења уговора – 

сукцесивно према потребама оквирно 26.000 кг.Сваки наш захтев је испорука 

у тим количинама А И ДОБАВЉАЧ ИСПОРУЧИ ОКВИРНО ОД 23000 КГ ДО 

26000 КГ. 

 

3) Захваљујемо се на предлогу и сугестији али исте не можемо да прихватимо 

из разлога што се у предметној набавци ради о куповини добра (уља за 

ложење) уз вршење услуге складиштења истих с обзиром Специјалне  

болница за рехабилитацију Ивањица   нема капацитете да сам складишти 

предмет набавке(овом лиценцом се обезбеђујемо на сигурност испоруке којом 



 
 
 
 
 

потврђује одређену количину уља за ложење(МАЗУТА) у складишту 

понуђача) . 

       С обзиром на наведено понуђачи у овом поступку морају да имају и 

лиценцу за трговину и лиценцу за складиштење нафте и деривата нафте издату 

од Агенције за енергетику РС. 

  Услов који смо поставили у погледу поседовања лиценце за складиштење 

није дискриминаторски и ограничавајући већ га диктира горе описана 

специфичност наше ситуације и потреба, и исти не ограничава конкуренцију у 

смислу чланова Закона о јавним набавкама . 

. 

 

4)Везано за питање на страни 8 од 30 конкурсне документације, тачка 

7)подразумева се уље за ложење што се види из назива предмета јавне набавке 

03/14 страна бр 1 од 30 конкурсне документације. 

 

5) Везано за питање на у обрасцу понуде (страна 23 од 30 конкурсне 

документације), наручилац предвидео  у остављеном  празаном  простору  за 

уписивање места и начина испорукепонуђач упише онако како мисли да може 

да извши испоруку . 

6) Уље за ложење(мазут је предмет јавне набавке) испоручује и доставља на 

локацију наручиоца.  Резервоар у који ће се вршити испорука мазута је 

подземни .Понуђач у обавези да обезбеди црево за претакање.Раздаљина од 

места паркирања цистерне до резервоара наручиоца је два (2) метра. Црево за 

претакање  треба  да буде дужине 4 (четири )метра. 

 

 

С поштовањем,  

 

 

                                                                   Комисија за јавну набавку 03/14 

 


