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На основу члана 54 и 63 Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),
Комисија за јавну набавку бр.02/2019 у отвореном поступку, за јавну набавку услуга уговор о
правима на опцијску куповину деривата нафте (Тикети), на захтев заинтересованог лица, даје
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Бр.1
Пет и више дана пре истека предвиђеног рока за подношење понуда, заинтересовано лице је у
писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у
року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће:
Питање бр.1: U prilogu 7, na strani 30, Model bankarske garancije za ozbiljnost ponude, u
pretposlednjem pasusu stoji: “Za potrebe identifikacije, vaš zahtev za plaćanje i potvrda moraju biti
dostavljeni putem posredničke banke u kojoj imate bankovni račun, potvrđujući da su potpisi pravno
obavezujući za vašu firmu.“
Molimo Vas za potvrdu da li je navedeni tekst ispravan ili bi ga eventualno trebalo zameniti tekstom: “Za
potrebe identifikacije, vaš zahtev za plaćanje i potvrda moraju biti dostavljeni putem Ministarstva
finansija – Uprave za trezor kod koga se vodi Vaš račun, potvrđujući da su potpisi pravno obavezujući za
vašu firmu.“
Питање бр.2: U Konkursnoj dokumentaciji, Prilog 4, tačka 4.2. DODATNI USLOVI predviđen je uslov
da ponuđač da raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom, tačnije da je u da je u prethodne 3(tri)
godine (2014-2018) zaključio najmanje 1(jedan) Ugovor o pravima na opcijsku kupovinu derivata nafte
(Tiketi) sa kopijom Potvrde transakcije izdate od strane BAFA (Savezna kancelarija za ekonomske
odnose i kontrolu izvoza) sa klauzulom „nema primedbe“, organa u sastavu Ministarstva za ekonomske
odnose i energetiku (BMWi) Savezne Republike Nemačke, sa rokom trajanja najmanje od 1(jedne)
godine, minimalne količine 20.000 tona
Kao način dokazivanja predviđeno je dostavljanje:
1. Potvrda referentnog naručioca (Obrazac 6.9),
2. Kopija ugovora i računa iz kojih se može utvrditi da je ponuđač uspešno realizovao ugovor koji je
predmet javne nabavke u zahtevanom roku i količini
3. Kopija Potvrde transakcije izdate od strane BAFA (Savezna kancelarija za ekonomske odnose i
kontrolu izvoza) sa klauzulom „nema primedbe“, organa u sastavu Ministarstva za ekonomske odnose i
energetiku (BMWi) Savezne Republike Nemačke za predmetni ugovor

U vezi dostavljanja dokaza, molimo Vas za pojašnjenja:
1. Potvrda referentnog naručioca (Obrazac 6.9) - da li predmetnu potvrdu (Obrazac 6.9) popunjava sam
ponuđač i dostavlja na potpis referentnom naručiocu, ili referentni naručilac po zahtevu ponuđača i
popunjava i potpisuje Obrazac 6.9?
2. Kopija ugovora i računa iz kojih se može utvrditi da je ponuđač uspešno realizovao ugovor koji je
predmet javne nabavke u zahtevanom roku i količini – koje tačno račune je potrebno dostaviti? Da li
fakture koje je ponuđač izdavao naručiocu po predmetnom ugovoru ili je potrebno da se dostavi nešto
drugo?
Одговор на питање бр.1
У прилогу 7, на страни 30/47-Модел банкарске гаранције за озбиљност понуде претпоследњи став
мења се и гласи:
„За потребе идентификације, ваш захтев за плаћање и потврда морају бити достављени
путем Министарства финансија-Управе за трезор, код кога се води Ваш рачун, потврђујући
да су потписи правно обавезујући за вашу фирму“.
Одговор на питање бр.2
1. Образац стручне референце (6.9) може попунити сам понуђач или референтни наручилац који
потврђује исправност истог, потписом и печатом.
2. Потребно је доставити фактуре које је понуђач издавао наручиоцу по предметном уговору и
доказе да је извршено плаћање по истим.
Овај одговор чини саставни део конкурсне документације.
С поштовањем,

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

