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Потенцијални понуђач  је  дана 27. марта 2020. године, упутио Захтев за   додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације, јавна набавка добара - гориво 

за службена возила Општине Бачка Паланка, за период од годину дана од дана 

закључења уговора - безоловни моторни бензин 98 октана (БМБ 98 октана), адитивирани 

еуро дизел  (АДИ ДИЗЕЛ),  „АДЕ БЛУ“ додатак и течни нафтни гас (ТНГ), број  ЈН 09/2020. 

Наручилац  на постављена питања, даје следеће одговоре:  

 

Питање бр. 1: Obzirom na novonastalu situaciju da li možete  da uvažite ponudu poslatu 

mailom, bez potpisa i pečata u originalu, ali sa ovlašćenom osobom za potpisivanje u Cc maiala. 

 Ukoliko se slažete molim vas da nam pošaljete konkursnu dokumentaciju u wordu kako bi se 

elektronski mogla popunite. 

Одговор бр.1: У складу са обавештењем Управе за јавне набавке у вези са спровођењем 

поступака јавних набавки у току ванредног стања, обавештавамо потенцијалне понуђаче, 

да су сви учесници у поступцима јавних набавки и током проглашеног ванредног стања, у 

обавези да поступају у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, дакле, 

Наручилац неће уважити понуду послату мејлом без потписа и печата у оригиналу, јер 

такву могућност није предвидео конкурсном документацијом.  

Питање бр.2: U poglednu tehičkog kapaciteta navodite: 

 1. Неопходан минимални технички капацитет  

- наведена бензинска станица мора бити наведена у решењу Агенције за енергетику 
Републике Србије којим је издата лиценца за обављање енергетске делатности трговине 
моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава 

   Da li uvažavate neki drugi dokaz? 

Одговор бр.2: Понуђачи су дужни да достављају доказе који су наведени и прецизирани у 

конкурсној документацији. 

Питање бр. 3: Navodite i sledeće: 

     6.10. Место испоруке добара : На бензинским станицама понуђача, на територији 
града Бачка Паланка.Радно време: 6,00-20,00 часова. 

http://www.backapalanka.rs/


                 Da li očekujete ovo radno vreme sada, i kasnije nakon vanrednog stanja ? 

Одговор бр.3: Што се тиче питања везаног за радно време: 6,00-20,00 часова, поменуто 

радно време је радно време које се не односи на ванредно стање, него на период након 

укидања истог. Наравно, да се поменуто радно време не може очекивати у току ванредног 

стања када се у свему мора поступати по прописаним мерама које је донела Влада 

Републике Србије. 

Питање бр. 4: Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.  – 

Molim Vas da razmotrite izmenu ovog člana , i da omogućite promenu cena u skladu sa tržištem 

I promenom cenovnika Ponuđača tokom vremena trajanja ugovora. 

Одговор бр.4: Наручилац у свему остаје при условима наведеним у конкурсној 

документацији, односно, цена мора бити фиксна.  

Питање бр. 5:  Navodite u ponudu derivat моторни бензин 98 октана , uvazavate li G drive 

100, aditivorani benzin? – molim izmenu konkursne  

Одговор бр.5: Понуђачи су дужни да понуде цену за дериват  моторни бензин 98 октана, 

који је наведен и прецизиран у конкурсној документацији. 

Питање бр. 6: Navodite i aditivirani dizel ,  АДИ ДИЗЕЛ, uvažavate li ponudu za GDRIVE dizel, 

aditivirani dizel iz našeg portfolja? – molim izmenu konkursne. 

Одговор бр. 6: Да, поред наведеног адитиварног еуро дизела, Наручилац ће уважити и 

понуду понуђача који понуди  GDRIVE dizel. 

 
Комисија за ЈН 

 


