
 
 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 

14/15,68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 02/19, питањa и одговоре 

објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП 

''Скијалишта Србије''  

 

ЈН 02/19 

Енергетска горива, по ппартијама 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 1 – 08.03.2019. 

 

 

Питања потенцијалног понуђача: 

 
У конкурсној документацији наводите следеће : 
  
Страна 6: 
  
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
  
ЗА ПАРТИЈУ 1 
1) Да је понуђач остварио нето добитак пословања(позиција АОП 1064) у последњедве 

доступне обрачунске године –2017и 2016године; 

2) Да понуђач има најмање 6 лица у сталномрадном односу; 

3) Да понуђач гарантује испоруку горива цистерном са волуметром у ски центар 

Копаоник у року од 48 сати од пријема писменог захтева Наручиоца. 
  
Питање : 
  

1.      Како наводите даље у конкурсној документацији да за партију 1 гориво 

преузима путем дебитних картица, зашто је потребан услов под ставком 3) да  
понуђач гарантује испоруку горива цистерном са волуметром у ски центар Копаоник 

у року од 48сати од пријема писменог захтева Наручиоца, а да је при том  
потребно да потенцијални понуђач достави списак малопродајних објеката на 

територији Републике Србије ? 
  
Потребно је усагласити конкурсну документацију. 
  

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 

  

На страни 6 конкурсне документације у обрасцу  III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу под 1.2. додатни услови, за партију 1, подтачка 3) Да 

понуђач гарантује испоруку горива цистерном са волуметром у ски центар Копаоник у 

року од 48 сати од пријема писменог захтева Наручиоца СЕ БРИШЕ, као и доказ за 

испуњеност услова на страни 9 конкурсне документације за партију 1, подтачка 3). 

 

  



 
Страна 11 :  
  

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

  
1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 
Избор најповољнијепонуде ће се извршити применом критеријума: 
ЗА ПАРТИЈУ 1 Економски најповољнија понуда, са елементима критеријума: 
Цена .........................................................60 пондера 
Развијеност продајне мреже–број пумпи...............30 пондера 
Одложено плаћање...............................10 пондера 
  
Развијеност продајне мреже понуђач доказује тако што ће у обрасцу понуде уписати број 

бензинских станица на територији Републике Србије и Обавезно приложити списак 

малопродајних објеката (бензинских станица) на територији Републике Србије на којима се 

продаје гориво тражено у техничкојспецификацији јавне набавке, са укупним бројем 

објеката, печатиран и потписан од стране овлашћеноглица. 
  

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, близина и распрострањеност 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 :  

  

На основу горе наведене примедбе овим путем Вам шаљемо захтев за измену 

критеријума за доделу уговора са Економски најповољније понуде на Најнижа 

понуђена цена . 

 

 

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ И ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ 

ПОНУЂАЧА: 

 

Наручилац остаје при наведеном критеријуму економски најповољнија понуда и 

елементу критеријума – развијеност продајне мреже – број пумпи, који је у 

конкретном случају у логичкој вези са предметом набавке и потребама 

Наручиоца. 

 

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације. 

 

 

Kомисија за јавну набавку бр.02/19 


