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Деловодни број: 9-0008/ЈН/19 
Датум: 05.04.2019 
 
 
 На  основу  чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
68/2015), комисија наручиоца POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK DOO 
HORGOŠ даје 
 

ДОДАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ И ПОЈАШЊЕЊЕ 
 

конкурсне документације у поступку јавне набавке у отвореном поступку  
бр. 2/2018 – ГОРИВО 

 
 Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, 
заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне 
информације односно појашњења, на основу чега наручилац објављује на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца, следеће информације, односно 
појашњења: 

 
Питање потенцијалног понуђача:  

„У конкурсној документацији на страни 11, наводиге као критеријум за 
оцену понуда: економски најповољнија понуда – рангирањем понуда на 
основу следећих елемената критеријума и пондера одређених за те 
елементе: 
1. Цена – 75 пондера 
2. Техничка предност (Тпред-укупно) – 25 пондера 
- Техничка предност (Тпред-Ада) 5  
- Техничка предност (Тпред-Апатин) 5  
- Техничка предност (Тпред-Сента) 5  
- Техничка предност (Тпред-Нови Кнежевац) 5  
- Техничка предност (Тпред-Кањижа) 5  
Укупно (ред. бр. 1 + ред. бр. 2) 100 
Сматрамо да су тренутно постављени елементи критеријума и пондера 
за одређивање најповољније понуде дискриминишући, у смислу да 
наручилац захтева непотребан број БС за извршење предметне набавке и 
уједно ставља у привилегован положај поједине понуђаче. На тај начин се 
поставља и питање рационалог грошења новчаних средстава јер се 
наведеним бодовањем омогућује да нонуђач који има већу техничку 
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предност, знајући капацитете других понуђача даје већу цену а тиме 
наручилац плати скупље. 
Такође, у складу са начелним правним ставовима (15. став, општа 
седница 14.04.2014) републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки као додатни услов могу се одредити само услови који се 
односе на понуђача, односно услови којима се одређује потребан ниво 
успешности понуђача да узме учешће у поступку предметне јавне 
набавке, и као такви не могу бити одређени као елементи критеријума. 
Одредбама ЗЈН прецизирано је да додатни услови у поступку јавне 
набавке не могу бити одређени као елеменги критеријума у поступцима 
јавних набавки. 
С тим у вези, предлажемо измену конкурсне документације на следећи 
начин: критеријум за доделу уговора – најниже понуђена цена а као 
додатни услов минимум 3 бензинске станице у кругу од 30км од места 
наручиоца. 
Уколико наручилац не прихвати захтев за измену конкурсне 
документација и дање инсистира на првобитно постављеним условима у 
погледу техничких предности молимо Вас да у вашем одговору детаљно 
образложите потребу за БС које су 30км ван седишта наручиоца и као 
прилог томе доставите потврду односно уговор са трећим лицима о 
вашсм ангажовању на пословима у свим наведеним местима. 
У супротном задржавамо своје право да искористнмо правне механизме у 
заштити пословних ингереса, прс свега подношењем Захтева за 
заштиту права у поступцима јавних набавки у складу са чланом 149 став 
3 Закона о јавним набавкама, који би био и више него основан ако 
сагледамо наведене одредбе Закона које нисте поштовали приликом 
састављања предметне набавке и како би спречили злоупотребу одредби 
закона о јн, који се тичу кригеријума за доделу уговора а које су на страни 
једног понуђача бензинских станица у Србији.“ 

 
 
Одговор наручиоца: 
 С обзиром на то да је наручилац предузеће који се претежно бави 
грађевинским делатностима и чија је основна делатност рад на пословима 
водоснабдевања – што је веома битна делатност јер 24 часа дневно снабдева 
више од 25.000 грађана најважнијом животном намирницом: водом за пиће, као и 
одвођењем отпадних вода – неопходно је да своје пословање обавља у 
континуитету, без прекида. Наручилац своје пословне активности обавља како на 
територији општине Кањижа тако и ван територије општине Кањижа у следећим 
местима: Ада, Апатин, Сента и Нови Кнежевац, па је из тог разлога битно да 
понуђач има и у околини наведених локација бензинске пумпе на којима би 
наручилац преузимао горива. Наручилац је управо из тог разлога дао значајност 
близини бензинске пумпе од места у којима послује, а не укупном броју бензинских 
станица. Као што се из критеријума за доделу уговора може видети, понуђена 
цена вреди чак 3 пута више бодова од укупне техничке предности, што значи да је 
економично трошење финансијских средстава крајњи циљ наручиоца. 
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 Наручиоц је мишљења, да опредељивање за наведени критеријум није 
супротно начелима ЗЈН, нити се тиме крше начела ефикасности и економичности, 
обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача, већ је изабран из разлога 
несметаног обављања делатности и има за циљ да изабере понуђача који ће 
наручиоцу омоћути успешно и квалитетно извршење радних задатака са што 
мањим трошковима.  
 Точење горива на далеким бензинским станицама никако не би било 
исплативо за наручиоца, узимајући у обзир трошење горива на путу до бензинских 
станица и назад до градилишта или седишта предузећа, а што је још већег 
значаја, трошење времена који се уместо ефективног рада трошио на пут до 
далеких бензинских станица и назад. Такође, самим тим би се кршио и члан 13 
ЗЈН. 
 Наручиоц мора рационализовати своје захтеве, што значи да не може дати 
значајност само понуђеној цени од стране понуђача. Може свако замислити шта би 
се десило да се на основу таквог критеријума изабере понуђач који најближу 
бензинску станицуи има нпр. у Београду или даље. Снабдевање возног парка 
градилишта наручиоца а самим тим цело пословање наручиоца би се онемогућио. 
 Као доказ о радном ангажовању наручиоца у наведеним местима у наставку 
овог документа се налазе Пријаве градилишта инспекцији рада (Ада, Апатин, 
Сента и Нови Кнежевац) као и одлука о додељивању искључивог права на 
територији општине Кањижа.  
 Наручиоц сматра да је предлог потенцијалног понуђача да повећа тражени 
број бензинских станица у кругу од 30 км од седишта наручиоца са 2 на 3 
бензинских станица дискриминирајуће са аспекта осталих понуђача, а као услов је 
и непотребан, имајући у виду тренутни број возила возног парка наручиоца. 
 Наручиоц сматра да би то било супротно начелима из члана 9, 10 и 12 
Закона о јавним набавкама, због чега не може задовољити захтеву за измену 
конкурсне документације потенцијалног понуђача. 
  
 

Комисија за јавну набавку  
бр. 2/2019 – Гориво  
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