
ЈП КОМУНАЛАЦ
ул.Војводе Мишића 50
18300 Пирот
Бр.ЈН-23-15/4-4
Датум: 11.01.2016.год.

ЗАХТЕВ ПОТЕНЦИОНАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ 3
Поштовани,
Обраћамо Вам се поводом јавне набавке коју сте објавили на Порталу јавних
набавки.
Конкурсном документацијом сте као додатни услов за партију 3 навели да
Понуђач мора да поседује бар једну бензинску станицу на територији Пирота.
Као један од критеријума за оцењивање понуда сте навели техничке погодности
при чему бодујете број пумпи на територији Републике Србије,где Понуђач са
највећим бројем пумпи добија максималних 20 пондера.
Незаконитост конкурсне документације се огледа у чињеници да се поседовање
бензинске станице одређује и као додатни услов у смислу члана 76.Закона о
јавним набавкама,док се истовремено поседовање одговарајућег броја пумпи
бодује као један од критеријума за оцену понуде.
Чланом 85.став 4. Закона о јавним набавкама је прописано да услови за учешће
из Члана 75. И Члана 76. Закона не могу бити одређени као елемент
критеријума.
Сходно изменама и допунама Закона о јавним набавкама које су ступиле на
снагу 12.08.2015.год.,а у складу са намером законодавца да се избегне улагање
захтева за заштиту права када је то могуће,што се да закључити између осталог
и по значајном повећању износа такси,захтевамо да извршите корекцију
конкурсне документације односно да критеријум “Техничке погодности”
избришете из конкурсне документације на начин и у роковима предвиђеним
Законом.

ОДГОВОР :
У складу са Чланом 63.Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС

124/2012,68/2015) Комисија за јавну набавку ЈН-23-15 доставља одговор:

Наручилац је извршио измену конкурсне документације за Јавну набавку
Јн-23-15,уважавајући Вашу примедбу,јер у складу са Чланом 85.Закона о јавним
набавкама (Сл.гласник РС 24/2012, 68/2015)услови за учешће из Члана 75. и 76.
овог закона не могу бити одређени као елементи критеријума.

У складу са тим Наручилац је избрисао додатне услове из Члана 76.за
Партију 2-Понуђач мора да има барем једну бензинску станицу на територији
Пирота, барем једну бензинску станицу уз ауто пут Е75 на релацији
Ниш-Београд и барем једну бензинску станицу уз ауто пут Е75 на релацији
Београд -Ниш где се могу преузети добра наведена у спецификацији за Партију
2 и чије је радно време од 00-24 часа и избрисао додатни услов за Партију 3 -



Понуђач мора да има барем једну бензинску станицу на територији Пирота,са
радним временом од 00-24 часа.

У делу конкурсне документације: 17. Врста критеријума за доделу уговора,
на страни 19 и 20 конкурсне документације,допуњује се елемент критеријума
техниче погодности (у оквиру минималних техничких погодности који не
угрожавају ефикасност извршења јавне набавке, а у складу са Чланом 9.Закона о
јавним набавкама ) и гласи :
3 . Техничке погодности
Пондерисање по овом елементу критеријума врши се на следећи начин:
Понуда понуђача са највећим бројем бензинских станица на територији РС
добија максималан број пондера - 20 пондера.Остале понуде се вреднују по
следећој формули

Tp pon

Tp= ---------------------- x 20
Tp max

При чему је Tp - број пондера за елемент критеријума техничке погодности; Tp
pon - број бензинских станица на територији РС понуде која се оцењује ,где је
минимално прихватљиво да Понуђач који подноси понуду за Партију 2 понуди
барем једну бензинску станицу на територији Пирота,барем једну бензинску
станицу уз ауто пут Е75 деоница Ниш-Београд и барем једну бензинску станицу
уз ауто пут Е75 деоница Београд-Ниш и где је минимално прихватљиво да
Понуђач који подноси понуду за Партију 3 понуди барем једну бензинску
станицу на територији Пирота; Tp max - број понуда исказан у понуди Понуђача
који је доставио понуду са највећим бројем бензинских станица

У оквиру утврђивања елемената критеријума за оцењивање и избор
економски најповољније понуде, Наручилац је одређивао елементе критеријума
поштујући Начело ефикасности и економичности, водећи рачуна да прибави
добра одговарајућег квалитета, у примереном року и да се извршење јавне
набавке спроводи са што мање трошкова.

У складу са тим,код одређивања елемента критеријума Рок испоруке-
Наручилац је одредио минимално прихватљив и максимално прихватљив рок
испоруке; код одређивања елемента критеријума рок плаћања Наручилац је
одредио минимално прихватљив рок плаћања и максимално прихватљив рок
плаћања; код елемента техничке предности Наручилац је одредио минималне
техничке погодности за Партију 2 и за Партију 3.

У смислу Закона о јавни набавкама минимално прихватљиви рокови,
максимално прихватљиви рокови и минималане техничке погодности у
конкурсној документацији за Јавну набавку ЈН-23-15,након ове измене, нису
одређени као услов из Члана 76.Закона о јавним набавкама.

У складу са спроведеном изменом конкурсне документације, достављамо и
нове обрасце техничке спецификације Понуде за Партију 2- страна 30 конкурсне
документације и образац техничке спецификације за Партију 3 - страна 34
конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку ЈН-23-15



Образац спецификације за Партију 2

Назив Планирана

количина

Јед. мере Цена по јединици

мере без ПДВ-а

Укупна цена без ПДВ-а

EVRO DIZEL 35.000 Литар

EVRO PREMIJUM BMB 95 6000 Литар

ЕVRO BMB 98 2500 литар

EVRO DIZEL sa aditivima 2500 литар

Укупно без ПДВ-а:
ПДВ

Укупно са ПДВ-ом :
Валута плаћања
(не краће од 30 дана ни дуже од 45 дана) ___ дана од дана настанка ДПО

Рок важења понуде
(не мање од 30 дана) ________ дана

Број бензинских станица Понуђача
(минимум једна бензинска станица на
територији Пирота, једна бензинска станица
уз ауто пут Е75 деоница Ниш-Београд и
једна бензинску станицу уз ауто пут Е75
деоница Београд-Ниш
Понуђач је дужан да уз спецификацију
достави и списак бензинских станица,са
адресама,како би се утврдило да је понуда у
складу са спецификацијом

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ______________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.



Образац спецификације за Партију 3

Назив Планирана

количина

Јед. мере Цена по јединици

мере

без ПДВ-а

Укупна цена без ПДВ-а

Ауто гас ТНГ 5.000 литар

ПДВ

Укупно са ПДВ-ом:
Валута плаћања
(не краће од 30 дана ни дуже од 45 дана) ____ дана од дана настанка ДПО

Рок важења понуде
(не мање од 30 дана) ________ дана

Број бензинских станица Понуђача
(минимум једна бензинска станица на територији
Пирота)
Понуђач је дужан да уз спецификацију достави
и списак бензинских станица,са адресама,како
би се утврдило да је понуда у складу са
спецификацијом

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ _____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.


