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Одговор на питање понуђача 
 
Предмет: Одговор на питањa понуђача за јавну набавку добара број Д 14, „Бензин, дизел и лож уље“ 
 
За јавну набавку добара Д 14, „Бензин дизел и лож уље“, на адресу наручиоца приспело је следеће питање: 
 
Питање 1: Разлог нашег обраћања односи се на одредбу конкурсне документације у вези са критеријумом 
за доделу уговора за набавку горива, конкретно додела пондера по основу броја бензинских станица на 
територији Републике Србије коју пондеришете са 20 пондера. Овако постављени критеријум је директно 
супротан начелу обезбеђивања конкуренције и начелу једнакости понуђача... 

Није спорно да је Наручиоцу у интересу да закључи уговор са понуђачем који има распрострањену 
малопродајну мрежу на територији Републике Србије. 

Међутим, тај интерес не оправдава Наручиоца да, de facto, конкурсном документацијом и начином 
пондерисања искључи сваку могућност тржишног надметања понуђача, који имају интерес да закључе 
уговор о јавној набавци. Конкретном конкурсном документацијом сте предвиделу да се чак 20 пондера 
додели понуђачу који има највећи број бензинских станица и на тај начин директно и без икаквог основа 
фаворизујете једног понуђача који има убедљиво највећи број бензискких станица на територији Републике 
Србије, те је јасно да било који други понуђач неће имати никакве шансе да његова понуда буде економски 
најприхватљивија. 

Разлика  у пондерима између понуђача који има највећи број бензиских станица који добија као што смо 
већ поменули 20 пондера и сваког следећег наручиоца је несразмерно велика, те се суштински омогућава 
понуђачу да преко овог критеријума сигурно осваја максималан број пондера (20) па има простора за 
калкулисање у погледу предложених цена добара. 

На овај начин обесмишљавате сам поступак јавне набавке чија је сврха да се постигне оптимум између 
понуђене цене за конкретно добро уз набавку добара које имају одређени квалитет, имајући у виду да је 
област трговине нафте и нафтних деривата специфична у односу на остале врсте јавних добара, пре свега 
због потенцијалних понуђача на тржишту. 

Обзиром да смо Ваш актулни добављач, имамо увид у локације на којима сте преузимали гориво 
претходној години а то су Београд, Земун, Нови Београд, што је и логично јер ви као наручилац и обављате 
вашу делатност у Вашем седишту. 

Поставља се питање што се то значајно променило у Вашем пословању па Вам је сада неопходна 
покривеност малопродајним објектима на читавој територији Републике Србије? 

Узимајући у обзир чињеницу да се једним резервоаром горива може прећи минимим 400km, тражимо 
детаљно образложење наручиоца за потребом бодовања бензиских станица на територији Републике 
Србије. 

Понављамо, овако постовљеним критеријумом фаворизујете једног понуђача и вршите дискриминацију 
међу понуђачима. 

С тим у вези тражимо измену конкурсне документације у вези критеријума за доделу уговора, односно 
уместо подовања цене и броја бензискох станица на територији Републике Србије увођење критеријума 
„најнижа цена“ и додатног услова: поседовање минимум 15 бензиских станица на територији Републике 
Србије, обзиром да сте већ додатним условом прописали да захтевате 2 бензиске стенице на територији 
ваше Општине. 
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На овај начин би сви понуђачи били у равноправном положају, те би критеријум цене имао битну улогу у 
одлучивању о томе која је понуда најповољнија. 

 

 

Одговор 1: Наручилац ни у једном слулчају није нарушио начела обезбеђивања конкуренције и начело 
једнакости понуђача, обзиром да на територији републике Србије и територији општине Палилула постоји 
више потенцијалних понуђача, а Наручилац је конкурсном документацијом оставио могућност учествовања 
потенцијалном понуђачу са подизвођачем или у заједничкој понуди у складу са чланом 80. и чланом 81. ЗЈН.   

Елементи критеијума за пондерисање у поступку ове јавне набавке су утврђени у циљу прибављања 
економски најповољније понуде, а на основу објективних потреба Дома здравља Др Милутин Ивковић као 
наручиоца, односно у оквиру обављања своје законом утврђене делатности. Овај државни орган има 25 
здравствених станица на територији општине Палилула.  

Своју делатност Дом здравља је проширио обзиром да учествује на великом броју тендера из домена услуга 
здравствених прегледа као понуђач, те је неопходно да одређене лекарске прегледе обавља ван свог 
седишта. У вршењу делатности , а због непрекидне потребе утрошка бензина, од значаја је да се за гориво 
не одлази из једног места у друго, већ да се набавка обавља успут. У супротном се поставља питање уштеде, 
обзиром да би наручилац морао да троши много више горива код понуђача који имају мањи број 
бензијских станица. Стога је јавну набавку, de facto,  немогуће гледати са становишта најниже понуђене 
цене (јер уговор може да буде далеко неипслативији), већ кроз сагледавање целокупне економске 
реализације. 

Констатација да се понуђачу омогућава  да преко  критеријума распрострањеност пумпних станица сигурно 
осваја максималан број пондера (20) па има простора за калкулисање у погледу предложених цена добара 
је неоснована обзиром да је Наручилац предвидео конкурсном документацијом у делу 9.1 Захтеви у 
погледу формирања цене  „Понуђена јединична цена треба да буде формирана на дан оглашавања јавног 
позива на Порталу јавних набавки, по званичном ценовнику понуђача“. Наручилац ће кроз измену 
конкурсне документације допунити наведену тачку у смислу да понуђачи морају да доставе и званични 
ценовник на дан оглашавања јавног позива  потписан и оверен.  

Такође напомињемо да у складу са чланом 85. ЗЈН наручилац одређује врсте критеријума за оцењивање 
понуда а не понуђач. 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу „Врста критеријума за доделу оквирног 
споразума“ у смислу да ће критеријум најнижа цена добити максимално 90 пондера, док ће критеријум 
распрострањеност мреже на општини Палилула бити максимално 5 пондера односно  критеријум 
распрострањеност мреже на територији Републике Србије такође максимално 5 пондера. 

У складу са одговором биће извршена измена конкурсне документације и иста ће бити објављена на 
Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца. 

 
           С поштовањем,  

 Одсек за јавне набавке и план 
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