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Предмет: Појашњење у поступку јавне набавке р.бр. ЈН мв 01/2018 - Набавка горива                                          

(бензина и дизел горива) за службена возила Акредитационог тела Србије 

 

Поштовани,  

 

У вези са вашом примедбом која се односи на конкурсну документацију за ЈН 01/2018 - 

Набавка горива (бензина и дизел горива) за службена возила Акредитационог тела Србије, 

примљеном у електронском облику, у Акредитационом телу Србије, дана 12.06.2018. 

године, и то:  

 

Поштовани, 

 

Навођењем оваквог пондерисања смањује се конкурентност. 

 

На страни 16, као критеријум за оцењивање понуда наводите да је „економски 

најповољнија понуда“ по следећим елементима критеријума: 

 

1. Цена - до 40 пондера 

2. Распрострањеност бензинских пумпи - покривеност целе територије Републике Србије - 

до 60 пондера 

 

Примедба: 

Горе наведени и такви критеријуми су супротни Закону о јавним набавкама и њима се 

суштински крше начела економичности, обезбеђивања конкурентности и начело 

једнакости понуђача. Уколико је основни циљ јавних набавки економична и ефикасна 

употреба јавних средстава тада је и начело конкурентности кључно за постизање тог 

циља. Начело конкурентности је у директној супротности са дискриминишућим условима 

којима се одређени наручиоци стављају у подређени положај. Сам Закон о јавним набавка 

то експлицитно и потврђује у члану 84.: 

„елементи критеријума на основу којих наручилац додељује уговор морају бити описани и 

вредновани, не смеју бити дискриминаторски“. 

Број и близина бензинских станица не значи сам по себи да је понуда повољнија, 

фаворизовањем највећег понуђача доводи се не само до већих трошкова и расипања 

јавних средстава већ и до тржишних поремећаја и даљег смањења нивоа конкурентности 

понуђача што циклично доводи до неповољних услова по саме наручиоце. Сматрамо да 

наша компанија поседује технички капацитет потребан за сервисирање потреба набавке и 

услови у којима се један од понуђача ставља у привилегован положај може довести до 

тога да исту количину горива наручилац плати скупље него што је потребно, што 

сматрамо није ни у чијем интересу. 

 

Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у вашој 

конкурсној документацији, као и померање рока за предају документације. 

 

 



 

 

Дајемо следеће појашњење: 

 

Акредитационо тело Србије своје службене аутомобиле користи ради обављања својих 

делатности, у сврху превоза тимова на оцењивање тела за оцењивање усаглашености. У 

току године се обави преко 750 различитих врста оцењивања (одржавање, проширење, 

смањење, обнављање, суспензија акредитације, додатна оцењивања).  

Оцењивања се врше на подручју целе територије Републике  Србије, односно где су 

седишта и локације тела за оцењивање усаглашености, као и за обављање курирских, 

транспортних и других послова Акредитационог тела Србије.  Из наведеног разлога 

неопходно је да територија Србије буде покривена што већим бројем бензинских станица. 

Из наведеног конкурсна документација и критеријуми за оцењивање понуде остају 

непромењени.  

 

С поштовањем, 

 

 

                                                                             АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ 

 

                                                                           Комисија за јавну набавку р.бр. 01/2018 

 

 

 

 

 

 


