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ЗЗЈЗ СОМБОР
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: ЈНМВ 06/2014
Дана: 22.08.2014. године
Предмет: Достава одговора 1
Комисије за ЈНМВ 06/2014
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку мале вредности – ГОРИВО, ЈНМВ
06/2014, на питања која су примљена до 22.08.2014.год.. У прилогу на одговоре наручилац
објављује питања и одговоре.
Одговори и обавештење су објављени на сајту ЗЗЈЗ СОМБОР, www.zzjzsombor.org и на сајту
Управе за јавне набавке.
Комисија за ЈН МВ 06/2014
Предмет: Питање 1
1. У Моделу уговора на страни 21, члан 7., наводите: „Наручилац се обавезује да
Испоручиоцу врши плаћање по испоруци погонског горива у року од 45 дана, рачунајући од
дана испостављања рачуна, у складу са Понудом. “А у понуди страна 24 део структура цена
начин и рок плаћања:Сукцесивно сваког месеца од дана пријема исправно попуњене
фактуре( рачуна за претходни месец ).
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
члан 3, став 2, нисмо у могућности да прихватимо да је рок за плаћање фактуре ....од дана
пријема фактуре зато што се у том случају не може прецизно одредити рок плаћања.
Предмет: Питање 2
У техницкој спецификацији на страни 3 конкурсне докуметације наведно је
следеће
1. Евро премијум БМБ 95 8.800 литара
2. ТНГ
6.000 литара
3. Евро дизел
800 литара
док је у Образцу понуде на страни 12 конкурсне докуметације наведено
1. Евро премијум БМБ 95 8.800 литара
2. Евро дизел
6.000 литара
3. ТНГ
800 литара
Потенцијални понуђач тражи објашњење везано за горе наведено, односно
потврду који деривати и које количине су предмет набавке.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47 - 25 000 Sombor, Vojvođanska 47
e-mail : office@zzjzsombor.org

tel./fax. 025-412-888

Потенцијални понуђач тражи и објашњење везано за критеријум за доделу
уговора, где наручилац наводи да ће Одлуку о додели уговора, односно
економски најповољнија понуда бити пондерисана на основу критеријума
Најнижа понуђена цена
40 пондера
Број БС на територији РС
30 пондера
Број БС на територији Сомбора 30 пондера.
Наручилац наводи да ће 30 пондера добити понуђач који има више од 151
БС на територији РС а нула понуђач који има мање од 50 БС!
Потенцијални понуђач сматра да наручилац треба да преиспита критеријум
за доделу уговора, односно критеријум на основу којег ће извршити
пондерисање понуда јер исти даје предност понуђачима са великим бројем
БС а најбитнији критеријум- цену, односно најнижу понуђену цену
пондерише са 40 бодова, односно пондера, дајући могућност понуђачима са
великим бројем БС да могу давати и већу цену јер исти знају да ће
надокнадити пондере на броју БС.
Суштина Закона о ЈН је уштеда новца пореских обвезника ове земље а не
број БС, односно малопродајних објеката.
Потенцијални понуђач тражи од наручиоца да смањи кртеријум број БС на
територији РС и територији Сомбора у корист критеријума цене што је у
складу са Законом о ЈН.
Потенцијални понуђач сматра да је све горе наведено оправдано јер
задати критеријум није могуће видети у конкурсним документацијама много
већих наручилаца.
Не значи да понуђачи са мањим бројем БС нису у могућности да
квалитетно и котинуирано изврше предметну набавку.
Предмет: Одговор
1. Комисија за ЈН МВ 06/2014 је извршила измене конкурсне документације на основу
примећених грешака те стога помера рок за пријем понуда до 01.09.2014. године у 13.00
часова, а рок за отварање понуда 01.09.2014. године у 13.15 часова..
2. Сматрамо да наши критеријуми нису дискриминаторски и да непоступамо противно
одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12) и одговарајућим
подзаконским актима. Закон о јавним набавкама омогућава да Понуђач сачини понуду са
подизвођачима (члан 80) или као заједничку понуду ( члан 81 ).
Потребе ЗЗЈЗ Сомбор су у логичности са нашим потребама. Ми смо Републичка установа
и функционишемо на комплетној територији РС те смо сходно нашим потребама и сачинили
конкурсну документацију.
Комисија за ЈНМВ 06/2014

