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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.2
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: • Da li u slučaju dva ili vise ponuđača bilo u zajedničkoj ponudi, bilo da je jedan od
ponuditelja podizvođač ,svi ponuđači moraju ispunjavati dodatne uslove (4.2) prema kojima moraju
posjedovati odgovarajuće količine robe propisane kvalitete kao i da su u protekle tri godini zaključili
najmanje jedan ugovor o opcijskoj kupnji derivata nafte, ili je dovoljno da samo jedan od ponuđača ispuni
te uslove.
Одговор на питање бр.1
У конкурсној документацији, Прилог 4-Услови и упутства како се доказује испуњеност услова,
подтачка 4.2 Додатни услови, на страни 12/47 и 13/47, дефинисани су додатни услови за учешће у
поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.
У конкурсној документацији, Прилог 9-Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни
42/47 и 43/47, Наручилац је дефинисао учешће подизвођача са понуђачем и подношење заједничке
понуде чланова групе понуђача.
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) у члану 76.
дефинисани су Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, чланом 77. Доказивање
испуњености услова, члан 79. Начин достављања доказа, чланом 80. како се подноси понуда са
подизвођачем, а чланом 81. шта садржи заједничка понуда.
Овај одговор чини саставни део конкурсне документације.
С поштовањем,

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

