ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа,
по овлашћењу Националне академије за јавну управу

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности број 5/2018

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из
општег речника
набавке:

Предмет јавне набавке je набавка горива – бензина.
Назив и ознака из општег речника: Безоловни бензин 09132100-4.
Поступајући на основу члана 63. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену
конкурсне документације због измене елемената критеријума за
оцењивање понуда наведеним у тачки „17. Критеријум за оцењивање
понуда“ на странама 16,17,18 и 28 од 37.

Измена конкурсне
документације:

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, биће објављено на
Порталу јавних набавки и на Интернет страници Наручиоца.
Измењене стране конкурсне документације налази се у прилогу.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Потребно је да уважите извршену измену конкурсне документације
приликом подношења понуде.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875
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14. Заштита података Наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих
података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити, без обзира на степен те поверљивости.
15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним
набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда и то радним
данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.
Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену Објашњења – јавна набавка мале вредности број
5/2018, чији је предмет набавка горива - бензин (по овлашћењу Националне академије за
јавну управу), предајом на писарници Управе за заједничке послове или путем факса на број
011/3615-867, 011/2656-336.
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број
телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује
комуникација у поступку јавне набавке.
Управа за заједничке послове ће у року од три дана од дана пријема захтева
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
17. Критеријум за оцењивање понуда
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума економски
најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим
елементима критеријума и то:
Ред.
Број
ОПИС
бр.
пондера
1.
ЗБИР ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА
80
РАСПРОСТРАЊЕНОСТ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
2.
10
БЕОГРАДА
РАСПРОСТРАЊЕНОСТ МРЕЖЕ НА ДЕОНИЦИ ПУТА Е75
3.
10
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УКУПНО ПОНДЕРА:
100
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1. ЗБИР ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА
Највећи број пондера по овом елементу критеријумa је 80.
Број пондера по основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи
начин:
Пондери по основу цене =

80 х најнижи понуђени збир јединичних цена
понуђени збир јединичних цена

2. РАСПРОСТРАЊЕНОСТ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БЕОГРАДА
Распрострањеност мреже подразумева број продајних објеката, број бензинских
станица на територији града Београда.
Највећи број пондера по овом елементу критеријумa је 10.
Највећи број пондера по овом елементу критеријума добиће понуђач који има
највећи број продајних објеката тј бензинских станица на територији града Београда.
Број пондера по основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи
начин:
Пондери по основу броја
=
продајних објеката

10 х понуђени број продајних објеката
највећи број продајних објеката

3. РАСПРОСТРАЊЕНОСТ МРЕЖЕ НА ДЕОНИЦИ ПУТА Е75 НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Распрострањеност мреже подразумева број продајних објеката, број бензинских
станица на деоници пута Е75 на територији Републике Србије.
Највећи број пондера по овом елементу критеријумa је 10.
Највећи број пондера по овом елементу критеријума добиће понуђач који има
највећи број продајних објеката тј бензинских станица на деоници пута Е75 на територији
Републике Србије.
Број пондера по основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи
начин:
Пондери по основу броја
=
продајних објеката

10 х понуђени број продајних објеката
највећи број продајних објеката

Број продајних објеката на територији града Београда и на деоници пута
Е75 на територији Републике Србије понуђач доказује достављањем, у понуди, списка
продајних објеката на свом меморандуму, са седиштем (адресом), бројем телефона,
именом и презименом одговорног лица за сваки продајни објекат. Списак мора бити
потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом понуђача.
18. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача имају исти укупан број пондера наручилац
ће закључити оквирни споразум са понуђачем који оствари већи број пондера по основу
елемента критеријума збир јединичних цена.
19. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaч.
20. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице који
има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца.
Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, МН 5/2018,
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен у
Управи за заједничке послове најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.
Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи
следеће податке:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о
одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
- износ таксе у висини од 60.000,00 динара;
- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања:153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке (поште).
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или
печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
21. Закључење уговора
Наручилац може на основу члана 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним
набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је
поднета само једна понуда.
22. Измене током трајања уговора
Наручилац може, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама, након
закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим
предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.
Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, МН 5/2018,
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ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

2.
БЕОГРАДА

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ

МРЕЖЕ

НА

ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА

Распрострањеност мреже подразумева број продајних објеката (број бензинских
станица на територији града Београда).
Број продајних објеката ____________________________
(уписати)
3.
РАСПРОСТРАЊЕНОСТ МРЕЖЕ НА ДЕОНИЦИ ПУТА Е75 НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Распрострањеност мреже подразумева број продајних објеката (број бензинских
станица на деоници пута Е75 на територији Републике Србије).
Број продајних објеката ____________________________
(уписати)

Број продајних објеката на територији града Београда и на деоници пута Е75 на
територији Републике Србије понуђач доказује достављањем списка продајних објеката на
свом меморандуму, са седиштем (адресом), бројем телефона, именом и презименом одговорног
лица за сваки продајни објекат. Списак мора бити потписан од стране одговорног лица
понуђача и оверен печатом понуђача.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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