
 

Наручилац:    Јавно предузеће 

,, Зеленило- Сокобања“ Сокобања 

Комисија за јавну набавку 

Број: 1-34/6-2017 

Дана: 15.03.2017. године 

СОКОБАЊА 

 
                                               

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку у поступку јавне набавке мале вредности- Набавка бензина, дизел горива и ТНГ 

ЈН бр. 1/17  

 

Дана 15.03.2017. године примили смо захтев  за додатне информације/појашњења у вези јавне 

набавке мале вредности- Набавка бензина, дизел горива и ТНГ, ЈН бр. 1/17 у  оквиру којег је  

постављено  следеће питање: 

 

„U Konkursnoj dokumentaciji broj 01-34/4-2017 od 09.03.2017.godine u delu IV Uslovi za učešće u 

postupku javne nabavke, Dodatni uslovi, na strani 5/28 i 6/28 naznačeno je da ponuđač treba da 

ispuni dodatne uslove u pogledu poslovnog kapaciteta kao i način na koji se zahtevani dodatni uslovi 

dokazuju. S tim u vezi zahtevamo dodatno pojašnjenje u vezi sa uslovima koje objekat benzinske 

pumpe potencijalnog ponuđača treba da ispuni u smislu SRPS standarda i tehničkih propisa za prijem 

i istakanje tečnih energenata, odnosno koje SRPS standarde i tehničke propise mora objekat 

benzinske pumpe da ispuni i na koji način ih treba dokazati?“ 

 

Комисија за јавну набавку је дана 15.03.2017. године, разматрала постављено питање и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављено питање: 

 

У конкурсној документацији бр. 01-34/4-2017 од  09.03.2017. године Наручилац је као додатни 

услов за пословни капацитет, на страни 5/28 и 6/28 предвидео додатне услове 1. Да  понуђач 

располаже са најмање  једном бензинском пумпом на територији насеља  Сокобања и 2. Да  

понуђач испоручује гориво прописаног квалитета, а као доказ о испуњености додатних услова 

траћио достављање  Списака бензинских пумпи и то најмање једне пумпе  на територији 

насеља Сокобања и Извештаја-сертификата  о испитивању горива од Акредитоване 

лабораторије за испитивање,  не старији од 6 месеци од дана објављивања позива за 

подношење понуда, као доказ о квалитету тражених добара.  

 

Наручилац није тражио доказивање за објекте бензинских пумпи, као ни стандарде за техничке 

прописе за пријем и истакање течних енергената, те из тог разлога не треба достављати 

никакве доказе везано за тај део питања. 
 
Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

                                         Председник комисије за јавну набавку  

Душица Станковић  


