ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и
појашњењима и измену конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 1/2017– Гориво за
моторна возила
Заинтересовани понуђач је поставио питање:
У конкурсној документацији бр.1/2017 – гориво за моторна возила - наводите :
1. Страна 7 , Критеријуми за доделу уговора, елементи критеријума – максималан број пондера за
број бензинских станица 70.
2. НСТЈ – Србија регион – југ обухвата регион Шумадије, Западне Србије, регион Јужне и Источне
Србије и Регион Косово и Метохија.
Образложење :
Највећи број бензинских станица у држави Србији има само један понуђач и то највећи, те стога
сматрамо да је у старту и пре подношења понуда фаворизован само један понуђач и да је то
дискриминација осталих потенцијалних понуђача.
Такође, желимо да напоменемо да у Региону Косово и Метохија нажалост ниједан понуђач нема
бензинску станицу, а то су по конкурсној документацји обавезни услови за учествовање јер се
доставља списак малопродајних објеката на територији Србија-север и Србија-југ.
Из горе наведеног овим путем шаљемо захтев за измену конкурсне документације, како би сви
потенцијални понуђачи могли равноправно да учествују у поступку јавне набавке
за потребе Института за биолошка истраживања.
У вези овог питања, наручилац даје следећи одговор:
Приликом сачињавања конкурсне документације и одређивања критеријума за доделу уговора,
наручилац није имао намеру да фаворизује било ког потенцијалног понуђача.
Наиме, научноистраживачка делатност као основна пословна делатност наручиоца, између
осталог, подразумева веома велики број теренских научних истраживања на територији Града
Београда и целе Републике Србије, при чему није могуће са прецизношћу унапред одредити сва
места у којима ће се поменута истраживања одвијати.
Из тог разлога, истрживачи запослени код наручиоца веома често одлазе на терен у циљу
извршења и реализације својих научноистраживачких задатака утврђених планом и програмом
научног рада сагласно закљученим уговорима са ресорним министарством.
Имајући у виду напред наведено, наручилац сматра да је за несметани рад и бољу ефикасност на
терену неопходно да потенцијални понуђач поседује што већи број продајних објеката бензинских станица како на територији Града Београда, тако и на територији Републике Србије, те
је у складу са својим реалним потребама одредио критеријуме за доделу уговора под условима и
на начин предвиђен на стр. 7-8 конкурсне документације за предметну набавку.
Наиме, наручилац је у складу са чл. 84. и чл. 85. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/2012, 1420/15, 68/2015) навео, описао и вредновао критеријуме и све елементе критеријума
које намерава да примени, а посебно је навео методологију за доделу пондера за сваки елемент
критеријума како би омогућио накнадну објективну проверу оцењивања понуда. Елементи
критеријума су описани и вредновани тако да стоје у логичкој вези са предметом јавне набавке и
са реалним потребама наручиоца.

Чланом 6. Уредбе о номенклатури статистичких територијалних јединица („Сл. гласник РС“, бр.
109/2009, 46/2010) је прописано да се у Републици Србији на нивоу НСТЈ 1 образују следеће
функционалне целине:
1. Србија – север је јединица на нивоу НСТЈ 1 у чији састав улазе Београдски регион и Регион
Војводине.
2. Србија – југ је јединица на нивоу НСТЈ 1 у чији састав улазе: регион Шумадије и Западне
Србије, Регион Јужне и Источне Србије и Регион Косово и Метохија.
На стр. 7. конкурсне документације за предметну јавну набавку, а у складу са горе наведеним
чланом Уредбе о номенклатури статистичких територијалних, наручилац је описао шта сваки од
наведена два поткритеријума (НСТЈ Србија – север и НСТЈ Србија – југ) обухвата, а све с циљем
накнадне објективне оцене понуда.
Број продајних места не представља обавезан услов за учешће у поступку јавне набавке, већ је то
само један од елемената критеријума на основу кога ће наручилац извршити рангирање понуда,
тако да потенцијални понуђачи нису у обавези да поседују продајне објекте – бензинске станице у
региону Косова и Метохије.
Списак бензинских станица такође не представља обавезан услов за учешће у поступку јавне
набавке, али исти је потребно доставити уз понуду како би наручилац могао да изврши проверу
тачности података наведених у тач. 2. и 3. Прилога бр. 6. – Опис предмета набавке –
спецификација са обрасцем структуре понуђене цене на стр. 14. конкурсне документације.
Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чл. 75. Закона о јавним набавкама,
наручилац је одредио на стр. 5-6. конкурсне документације.
Такође, наручилац је мишљења да су елементи критеријума за доделу уговора описани и
вредновани на начин да не ограничавају конкуренцију понуђача.
Међутим, у циљу обезбеђивања што веће конкуренције у поступку јавне набавке ЈН бр. 1/2017 –
Гориво за моторна возила, наручилац прихвата сугестије потенцијалног понуђача и с тим у вези га
обавештава да ће измене и допуне конкурсне документације за предметну јавну набавку, у делу
који се односи на одређивање критеријума за доделу уговора, бити објављене на Порталу јавних
набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца www.ibiss.bg.ac.rs у законском
року и у складу са Законом о јавним набавкама, а истовремено ће бити продужен и рок за
подношење понуда.

