ЈП „ББ ТЕРМ“
Бајина Башта
Број: 799/19
Датум: 09.08.2019. год.

На основу чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. ОП
01/19 образована од стране Наручиоца ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, даје

Појашњење конкурсне документације у виду одговора на постављено питање за
јавну набавку бр. ОП 01/19 – набавка мазута – средњи С и то следеће:

Питање бр. 1. (латинично, прекопирано),
а гласи:
„U tenderskoj dokumentaciji za nabavku mazuta navodite da se nabavlja mazut srednji S za
grejnu sezonu 2019/20120 godina. To znači da bi potpisan ugovor po toj nabavci važio i u
2020.godine.
Međutim tu nastaje problem.
Od 01.01.2020.godine prestaje se sa stavljanjem u promet mazuta S i u promet će moći da
se stavi samo mazut NSGS. To znači da treba da promenite nabavku na mazut NSGS ili da
ograničite mazut S do kraja 2019.godine, a od 2020.godine da se nastavi sa isporukom
mazut NSGS.
Potom, usled duboke prerade koja počinje u Rafinerije, a čiji će akcenat biti na proizvodnji
evro dizela, mazut NSGS će se proizvoditi u minimalnoj količini, odnosno onoliko koliko bude
ostatka od proizvodnje evro dizela. To znači da će prodaja mazuta NSGS biti tolika
minimalna, da neće moći da pokrije ni 10% sadašnjeg tržišta Srbije za mazutom NSGS, a da
ne pričamo što će većina potrošača mazuta S, od 01.01.2020.godine preći na mazut NSGS.
Iz tog razloga, NIS ad, kao i svi ostali prodavci mazuta NSGS, će morati da se okrenu uvozu
mazuta NSGS, što će dovesti do povećanja troškova, a samim tim i cene mazuta. To znači
da treba regulisati dokumentacijom i ugovorom da se od 01.01.2020 godine može korigovati
utvrđivanje cene usled promena i troškova koji će nastati usled uvoza mazuta NSGS, a koji
se odnose na rabatne skale, popuste, takse, troškove špedicije i skladištenja itd.
Takođe treba da navedete u tenderskoj dokumentaciji da mogu da učestvuju na tenderu
samo Ponuđači koji imaju veće rezervoarske prostore, kao i finansijske mogućnosti da mogu
da podnesu promene koje će da nastanu od 01.01. i omoguće vam nesmetano snabdevanje
robe. To bi najbolje bilo da vratite prošlogodišnju dokumentaciju i istu da korigujete u gore
navedenom segmentu.“

1

Одговор на горе постављено питање:
Поштовани,
разматрајући Ваше наводе, а везано и за чл. 8., чл. 17. и чл. 30. Правилника о
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. гласник РС“, бр.
111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017, 120/2017 – исправка, 50/2018 и 101/2018)
Комисија за јавну набавку бр. ОП 01/19: набавка мазута – средњи С извршиће Измену и
допуну конкурсне документације и то у делу Модела уговора где ће бити додата
одредба у чл. 5. којом се наводи да, уколико на тржишту дође до забране стављања у
промет уља за ложење средњег С, Продавац ће бити дужан да уместо уља за ложење
(мазута) средњег С обезбеди уље за ложење нискосумпорно гориво НСГ-С и да ће се
утврђена разлика у цени из Обрасца структуре цене (колона 9) примењивати у
апсолутном износу на званичну велепродајну цену испорученог добра.
Што се тиче навода да у конкурсној документацији треба навести да у поступку
могу да учествују само понуђачи који имају веће резервоарске просторе као и
финансијске могућности да могу да поднесу промене које ће да настану 01.01. и тиме
омогуће наручиоцу несметано снабдевање робе, напомињемо да је Правилником о
минималним техничким условима за обављање делатности трговине дериватима нафте
предвиђено да привредни субјект који планира да се бави прометом нафтних деривата
мора да поседују одговарајуће складишне капацитете у зависности од врсте артикла
чију продају раде, тако да наручилац не би ни смео да захтева веће капацитете код
понуђача због промена које ће тек да настану сачињавајући конкурсну документацију
на начин који би дискриминаторски неправедно и противзаконито довеo у положај
понуђаче који би могли предметни уговор да изврше квалитетно и у континуитету, а
све у складу са захтевом наручиоца као и позитивно правним прописима важећим за
предметну област.
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује одговор на постављенo питањe,
односно појашњење конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.

Дана 09.08.2019. год.,
У Бајиној Башти

С поштовањем,

Комисија за ЈН бр. ОП 01/19
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