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Предмет: Одговор бр. 2 за јавну набавку  добара бр. OP 02/2020 (1.1.7) – Гориво 

 

 

Заинтересовано лице је доставило допис бр.1889 од 13.04.2020.године (заведено код 

наручиоца) ЈКП “Горњи Милановац“, који се тиче јавне набавке добара бр. ОП 02/2020 

-  Гориво, у коме тражи  појашњење и одговор  на следеће  питање: 

 
Питање: 
Постовани, обраћамо вам се као потенцијални понуђач у предметном поступку и тражимо 

појашњење за додатни услов прописан вашом КД тачка 

2.2 технички капацитет - да понуђач располазе са минимум једним малопродајним објектом на 

територији општине Горњи Милановац на удаљености до 2 км од Комуналног погона ЈКП 

"Горњи Милановац"( Војводе Мишића бр 23 Горњи Милановац) Интересује нас зашто баш 

удаљеност до 2 км а не 500 метара или 1.7?  

Како је наручилац и на основу којих параметара утврдио да је баш удаљеност од 2 км 

најекономичнија удаљеност у предметном поступку и како то понуђачи који се налазе на већој 

удаљености од прописане не могу да узму учешће у предметном поступку иако ће можда дати 

ниже цене од свих који се налазе у прописаном радијусу па ће се на основу калкулисања 

потрошње за нешто већу пређену удаљеност уз нешто већи утрошак горива ипак добити 

најповољнија понуда по наручиоца. 

Одговор:  
Наручилац не зна и не треба да зна какве ће цене и рабате на поједине деривате давати 

потенцијални понуђачи. Ми у свом возном парку имамо скоро 40 возила од којих су већина 

теретна и радне машине и у употреби су свакоднево скоро сва возила. Већина тих возила се 

свакодневно на крају сваке смене допуњују горивом до максимума, ради контроле потрошње 

горива, тако да нам није у интересу да пумпне станице буду на већим удаљеностима, јер би 

возила свакодневно прелазила веће километраже одласком и повратком са пумпних станица и 

самим тим трошила већу количину горива. Свакако да је за наручиоца најбоље да удаљеност буде 

и мања од 500м, али би смо тада могли да очекујемо највише 1-2 понуде, па би и понуђене  цене 

вероватно биле веће. Из искуства из тендера из ранијих година, ова удаљеност је наручиоцу 

прихватљива са финансијске стране. И представници Државне ревизорске институције нису 

имали никаквих замерки приликом контроле предметне набавке из ранијих година када је тај 

услов такође постојао, што значи да постоји довољна конкурентност и економски је оправдано. 

 

 

       Комисија за јавну набавку 


