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    Одговори и обавештење су објављени на сајту ВСИ СОМБОР www. vsisombor и на сајту 
Управе за јавне набавке.
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Питање 1:

Молим Вас да нам објасните критеријум, елементе критеријума за доделу уговора где Ви као 
критеријум за економску најповољнију понуду наводите да ће те број места испоруке на 
територији Републике Србије бодовати са 30 пондера а број места испоруке на територији 
Града Сомбора бодовати са 30 пондера.
Начело обезбеђивања конкуренције Члан 10.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. 
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 
Понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког 
поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и 
критеријума.
Образложење
Просечно возило са резервоаром запремине око 40 литара и потрошњом од 7 литара на 
пређених 100км, са пуним резервоаром може прећи најмање 571 км. Сматрамо да је горе 
наведеним критеријумом за оцену економски најповољнију понуду без објективних разлога. 
Молимо вас да још једном размотрите критеријум за вредновање понуда и ускладите са 
реалним потребама и ЗЈН.
Суштина ЗЈН је куповина преедменог добра у овом случају горива по најнижим ценама и 
уштедама том куповином остварује, где Ви томе придајете мали значај у односу на 
распрострањеност мреже.
Сматрамо да је начело обезбеђивања конкуренције, овако предвиђеним начином пондерисања 
понуда нарушено и да је Наручилац омогућио монопол једном понуђачу у односу на друге.
Моломо Вас да по питању оваквог начина бодовања понуда и поднетог захтева за заштиту 
права у поступцима Јн, прочитате Решење Републичке комисије за заштиту права број 466 од 
2013.
                                                                                                                             



Одговор 1:

Поштовани,

Кроз примену  начела Закона о јавним набавкама, Ветеринарски Специјалистички Институт 
Сомбор је саставио конкурсну документацију у складу са нашим потребама и у складу са 
нашом делатношћу и потребама нашег возног парка.
Закон је дао Понуђачу могућност да дају понуде са подизвођачима и заједничку понуду са 
другим понуђачима да би испунили захтеве из конкурсне документације.
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