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                                                    Predmet : Pojašnjenje konkursne dokumentacije za  

                                                                JN br 2/2018 –  Gorivo za motorna vozila 

Pitanje: 

“ Поштовани , 
У конкурсној документацији на страни 11. наводите : 
 13. Критеријум за доделу Уговора 
 Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда, а 
елементи критеријума за вредновање понуда су: 
 1.      Понуђена цена: – 80 пондера 
 2.      Развијеност продајне мреже на територији Републике Србије:–20 пондера 
 Број пондера за одређени критеријум ће се израчунавати на следећи начин: 
 1. Понуђена цена: 
 Бодовање се врши по формули (А)/(Б) х 80 где је А=најнижа понуђена цена, Б=цена понуђача 
коме се обрачунавају бодови. 
Као цена за обрачун узима се ценa по јединици количине без ПДВ-а. 
2. Развијеност продајне мреже на територији Републике Србије: 
 Бодовање се врши по формули (А)/(Б) х 20 где је А=број продајних објеката понуђача коме се 
обрачунавају бодови, Б=највећи број понуђених продајних објеката. 
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе број продајних места на територији Републике 
Србије на којима се може плаћати корпоративним картицама. 
Збир пондера износи 100. 
 Примедба : 
 Горе наведени и такви критeриjуми су супрoтни Зaкoну o jaвним нaбaвкaмa и њимa сe суштински 
кршe нaчeлa eкoнoмичнoсти,oбeзбeђивaњa кoнкурeнтнoсти и нaчeлo jeднaкoсти 
пoнуђaчa.Укoликo je oснoвни циљ jaвних нaбaвки eкoнoмичнa и eфикaснa упoтрeбa jaвних 
срeдстaвa тaдa je и нaчeлo кoнкурeнтнoсти кључнo зa пoстизaњe тoг циљa. Нaчeлo кoнкурeнтнoсти 
je у дирeктнoj супрoтнoсти сa дискриминишућим услoвимa кojимa сe oдрeђeни нaручиoци 
стaвљajу у пoдрeђeни пoлoжaj. Сaм Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa тo eксплицитнo и пoтврђуje у Члaну 
84.:„eлeмeнти критeриjумa нa oснoву кojих нaручилaц дoдeљуje угoвoр мoрajу бити oписaни и 
врeднoвaни, нe смejу бити дискриминaтoрски“. 
Број и близина бeнзинских стaницa нe знaчи сaм пo сeби дa je пoнудa пoвoљниja, фaвoризoвaњeм 
нajвeћeг пoнуђaчa дoвoди сe нe сaмo дo вeћих трoшкoвa и рaсипaњa jaвних срeдстaвa вeћ и дo 
тржишних пoрeмeћaja и дaљeг смaњeњa нивoa кoнкурeнтнoсти пoнуђaчa штo цикличнo дoвoди дo 
нeпoвoљниjих услoвa пo сaмe нaручиoцe. Смaтрaмo дa нaшa кoмпaниja пoсeдуje тeхнички 
кaпaцитeт пoтрeбaн зa сeрвисирaњe пoтрeбa нaбaвкe и услoви у кojимa сe jeдaн oд пoнуђaчa стaвљa 



у привилeгoвaни пoлoжaj мoжe дoвeсти дo тoгa дa исту кoличину гoривa Нaручилaц плaти скупљe 
нeгo штo je пoтрeбнo, штo смaтрaмo ниje ни у чиjeм интeрeсу. 
  
Предлог измене : Предлажемо да критеријум за доделу уговора буде Најнижа понуђена цена .” 
 
Odgovor: 
 
Naručilac je prihvatio zahtev i izmenio kriterijum za dodelu ugovora koji sada glasi: 
 
“Odluka o dodeli ugovora doneće se primenom kriterijuma najniža ponuđena cena.” 
 
 
*NAPOMENA* 
S obzirom na to da je Naručilac izmenio Konkursnu dokumentaciju , 8 ili manje dana pre isteka roka za 
dostavljanje ponuda, novi rok za dostavljanje ponuda je 26.02.2018.godine do 10 sati. 
Otvaranje ponuda je 26.02.2018.godine u 12 sati. 
Izmenjena Konkursna dokumentacija i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda objavljeni 
su na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. 
 
 
 
sr Zoran Ivković, Član Komisije za javnu nabavku 


