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ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

 

Којима је упућен позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности 

набавка добара нафтних деривата број 05/20 за потребе Првог основног суда у Београду. 

Потенцијални понуђач је путем електронске поште упутио питање 

 

Питање: 

Поштовани, 

 

У конкурсној документацији наводите следеће : 

На страни 19 : 

 

Критеријум за избор економски најповољније понуде 

Елементи критеријума који ће се бодовати при оцењивању понуда су цена и 

развијеност продајне мреже на територији града Београда. 

Сваком од наведених елемената критеријума Наручилац одређује релативан значај 

- пондер, тако да укупни збир пондера износи 100. 

Ред 

бр. 

Врста критеријума Број пондера 

1. Цена 40 

2. Развијеност продајне мреже на територији града 

Београда 

60 

УКУПНО 100 

Приспеле понуде Понуђача биће рангиране по наведеним критеријумима, уз 

формирање ранг листе Понуђача. 

Пондерисање понуда ће се вршити на следећи начин: 

Цена: 

Број пондера = (најнижа цена/цена понуде) х 40 пондера 

Као цена из понуде узима се укупна цена без ПДВ-а. 

Развијеност продајне мреже на територији града Београда: 

Број пондера = (број продајних објеката/највећи број продајних објеката) х 



60 пондера 

Број продајних објеката на територији града Београда Понуђач доказује 

достављањем списка бензинских станица са седиштем (адресом) за сваки објекат. 

 

Примедба : 

 

1. 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. 

 

Захтев за измену : Захтевамо да критеријум за доделу уговора буде Најнижа понуђена 

цена . 

 

Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у Вашој 

конкурсној документацији на основу исте, у што краћем року, као 

и потврду пријема овог е-маила. 

 

Одговор: 

 

Комисија  за јавну набавку обавештава потенцијалне понуђаче да су позив за подношење 

понуда и конкурсна документација (странa 19) припремљени у свему у складу са чланом  

84. Закона о јавним набавкама. Критеријум за оцену понуда остаје економски 

најповољнија понуда, како је и наведено у позиву за подношење понуда и конкурсној 

документацији. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

 мале вредности бр.05/20 


