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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 01/17 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА 

ВОЗИЛА ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ РХМЗ-А 
 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 01/17 – Набавка горива за моторна 
возила путем дебитне картице за потребе РХМЗ-а, постављена су следећа питања 
понуђача: 

 
Питањe 1: 

 
“Postovani, 
 
U konkursnoj dokumentaciji navodite  : 
 
 Broj bodova za broj pumpnih stanica na teritoriji Srbije 
 

- Preko 150 pumpnih stanica 40 poena 
- od 100 do 150 pumpnih stanica 30 poena 

 
Primedba : Na gore navedeni nacin obracuna poena u samom startu se favorizuje jedan od 
ponudjaca I to najveci u drzavi, jer ukoliko I dodje do toga da jedan od bilo kog drugog ponudjaca 
koji ispunjavaju gore dva navedena broja pumpnih stanica, ponudi manju cenu, broj pumpnih 
stanica ce u tom slucaju odluciti o najpovoljnijem ponudjacu” 

 
Одговор 1: 

 
 Елементи критеријума за бодовање у поступку ове јавне набавке су утврђени у 
циљу прибављања економски најповољније (најисплативије) понуде, а на основу 
објективних потреба Републичког хидрометеоролошког завода као наручиоца, односно 
на основу чињенице да у оквиру обављања своје законом утврђене делатности, овај 
државни орган има преко 40 дислоцираних радних јединица на територији Републике 
Србије (где су и стационирана возила), као и преко 1200 појединачних извршилаца 
(осматрача и узоркивача) који су такође дислоцирани и од ових радних јединица. У 
вршењу делатности, а због непрекидне потребе ,,трошења,, горива за моторна возила,  
веома је значајна чињеница да се по гориво за моторна возила не одлази из једног места 
у друго, већ да се набавка обавља успут. Уколико би запослени морали да путују по 
гориво за моторна возила, свакако би то значило већу потрошњу горива, па се питање 
уштеде наручиоца приликом реализације не би могло гледати само са становишта 
понуђене цене, већ кроз сагледавање целокупне економске реализације јавне набавке за 
цео период важења уговора о јавној набавци. 
 Наручилац није условио да само понуђачи са максималним бројем тражених 
пумпних станица могу да учествују у предметној јавној набавци, већ је и та могућност 
дата и другим понуђачима који немају максимални број пумпних станица, а који ће 
бити рангирани у складу са бодовним системом наведеним у конкурсној 
документацији.   
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Питањe 2: 
 
“ Vrsta derivata : EP BMB 98  
 
Pitanje : Da li je potrebno derivat EP BMB 98 imati na svakoj pumpnoj stanici ?” 
 
 
Одговор 2: 
 
Није неопходно да дериват EP BMB 98 буде на свакој пумпи. Довољно је да понуђач 
покрива снабдевеност траженим дериватом регионално на територији Републике 
Србије. 

 

за Комисију за јавну набавку  

           Братислав Татић, дипл. инж. 
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