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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ  
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ 
Сокобањска 17а, Београд 
Датум: 06.06.2018. 
 
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију у Београду спроводи  
поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара – „Гориво за возила Специјалне болнице 
за церебралну парализу и развојну неурологију“, број набавке М-07/2018, објављен на порталу  
Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца  www.sbcprn.com дана 04.06.2018. 
године.  У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013, 14/2015 и 
68/2015) и одредбама Конкурсне документације објављујемо одговор на постављено питање и 
захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да 
омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу 
документације, и то: 
 
ПИТАЊЕ:  
 
„Поштовани , 
  
У конкурсној документацији на страни 12. наводите : 
  
17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује 
уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 
 

1. Цена 80 
2. Распрострањеност продајне мреже на територји Републике Србије 20 

У к у п н о : 100 
 
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 и близина 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 : Захтевамо да критеријум за доделу уговора буде Најнижа понуђена цена . 
   
Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у Вашој конкурсној 
документацији на основу исте, у што краћем року.“ 
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ОДГОВОР: 
 
Поштовани, 
 
Како бисмо избегли непотребно одуговлачење поступка, наручилац ће уважити ваш предлог за 
измену конкурсне докуметације и то тако што ће променити критеријум за доделу уговора, па ће 
исти уместо „економски најповољнија понуда“ сада бити „најнижа понуђена цена“. 
 
Услед наведене промене мења се и следећи део конкурсне документације: 

• Страна13 тачка 18.  Конкурсне документације се мења и сада гласи: 
„Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају исте 
понуђене цене и истог понуђеног рока плаћања, најповољнија понуда биће изабрана 
путем жреба (извлачења из „шешира“) у присуству овлашћених представника понуђача 
и чланова комисије, о чему ће бити сачињен записник. Наручилац ће писмено 
обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то 
тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и исти рок 
испоруке добара исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци.“ 
 

• Даље, због наведене промене измениће се и конкурсна документација на стр. 
28  и то табела из Прилога бр. 1, тако да сада иста сада гласи: 

 
 

Ред.бр. Назив 
производа 

Јединица 
мере 

 
Количина 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

(динара) 

Цена по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 
(динара) 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

Укупна 
вредност 
са ПДВ-ом 

1. Евро дизел  литар  
3220   

  

2. 
Евро 
Премијум 
БМБ 95 

литар 
 

1545 
  

  

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А  

ПДВ у %  

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ:  

Напомена: Количине добара су дате оквирно. Стварна количина преузетих добара која се 
уговара у овој јавној набавци, може бити мања или већа од предвиђене количине у зависности 
од потреба наручиоца, с тим да укупна плаћања за ову намену за време трајања уговора не 
премаше износ укупно уговорене цене.  

 
• Овим путем Наручилац мења конкурсну документацију и у погледа услова за 

учешће у поступку јавне набавке, тако  да на стр. 4 додаје тачку 1.1. А  која 
гласи: 
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1.1. А Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 ЗЈН) и докази испуњености услова: 
� Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно: 

- да поседује најмање четири бензинске станице на територији града Београда. 
� Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 1 са Списком продајних 

места (бензиских станица) на територији града Београда са адресама, који 
мора бити потписан од стране особе овлашћене за заступање и оверен 
печатом понуђача. 

У складу са овом променом, у делу конкурсне документације (на стр. 6 - Понуда мора да 
садрћжи) и на стр. 9, тачка 9.5. уместо речи „на територији Републике Србије“ сада стоји 
„на територији града Београда“. 

 

• На стр. 18, табела из тачке 5.1) се мења и сада гласи: 

Предмет ЈН Количина у 
литрама 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а  

 

Јединична 
цена са ПДВ-
ом  
 

Укупна цена 
без ПДВ-а  
 

Укупна цена 
са ПДВ-ом  
 

1 2 3 4 5 (2х3) 6 (2х4) 
Евро дизел 
 

3220     

Евро 
Премијум БМБ 
95 

1545     

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А  
ПДВ у %  
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ:  
 
 
Услед извршених измена и допуна Конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, Наручилац у складу са одредбом из чл. 63.ст 5. Закона о јавним 
набавкама, продужава рок за подношење понуда. 
Нови рок за поднопшење понуда је 15.06.2018. године до 9.30 часова, јавно отварање понуда 
истог дана у 10.30 часова.  
У складу са напред наведеним, Наручилац ће све напред наведене измене и допуне 
инкорпорирати у конкурсну документацији и измењену конкурсну документацију  (пречишћен 
текст)  објавирти на порталу УЈН и на својој интернет страници. 
Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном 
изменом  конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.  

 
 
 
Београд, 06.06.2018. године                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


