
 
  

 
 

 
 
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ“ 
Број: 3684 
Датум: 24. 05. 2019. године 
Београд, Устаничка 16 
 
Предмет: Појашњење у поступку јавне набавке р.бр. 15/2019 добара –  
Гориво за потребе службених аутомобила Дома здравља ,,Вождовац“ за 2019. год. 
    
Поштовани, 
 
У вези са вашим захтевом за  додатним појашњењима у вези са јавном набавком р.бр. 
15/2019 добара – Гориво за потребе службених аутомобила Дома здравља ,,Вождовац“ за 
2019. год., примљеним у Дому здравља путем e-maila дана 22.05.2019.год., и то: 
 
1. Тражимо објашњење везано за дериват наведен под бројем два у обрасцу техничке 
спецификације и то БМБ 100. Навени дериват налази се у продаји код малог броја 
понуђача и исти се користи као дискриминаторски услов а све у циљу елиминисања 
конкуренције. Наведени дериват је дериват који користе бензински мотори новије 
генерације и вецина њих користи БМБ 98 или висе октана. Уколико стварно постоји 
потреба за наведеним дерватом онда наручилац има могућност да тражи бензин октанске 
вредности 98 или више и самим тим омогући учествовање у предметном поступку и 
неким другим понуђачима.  Наручилац је не само кроз образац техницке спецификације 
прописујући БМБ 100 упогодио КД једном понуђачу већ је и кроз елементе критеријума 
пондеришући техничке и технолошке предности-мрежа продајних објеката-бензинских 
пумпи са 30 пондера односно подкритеријумима наведеног елемента критеријума 
   - до 10 бензинских пумпи                              10 пондера 
   - од 11 до 20 бензинских пумпи                        20 пондера 
   - од 21 и више бензинских пумпи                       30 пондера 
 
додатно обезбедио доделу уговора у предметном поступку једном понуђачу.  
Број малопродајних објекта свих активних уцесника у поступцима јавних набавки где је 
предмет гориво, добро позната цињеница у смислу да су то подаци који су транспарентни 
и доступни свима па самим тим можете закључити ко једини може добити максимум 
пондера по другом елементу критеријума, односно ко једини има 21 и више бензинских 
пумпи на теритрији Града Београда.Уосталом поставља се логично питање зашто баш 
21 и више носи максимум пондера 30 а 11 до 20 20 пондера, односно до 10 бензинских 
пумпи 10 пондера? 
У складу са горе наведеним потребно је да извршите измену КД у делу техницке 
спецификације и делу елемената критеријума, односно делу подкритеријума критеријума 
2 техничке и технолошке предности. 
 
Дајемо следеће појашњење: 
 
Наручилац не може да прихвати Ваш захтев за изменом техничке спецификације и 
критеријума за доделу уговора из следећих разлога: 
 
Наручилац Дом здравља „Вождовац“ је дужан да у поступку јавне набавке прибави 
добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и 
вредност јавне набавке. 
 

 
 

Дом здравља „Вождовац“, Београд, Устаничка 16 
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Дом здравља “Вождовац” је предметну набавку обликовао полазећи првенствено од 
возила које поседује , односно има обновљен возни парк, те сходно својим потребама 
врши набавку предметног горива, као и узимајући у обзир однос квалитета и цене 
коштања предеметног добра. 
 
Критеријуми за доделу за предметну јавну набавку су у свему у складу са ЗЈН. јер на 
дефинисани начин наручилац омогућава што је могуће већу конкуренцију, као и једнак 
положај свим понуђачима. 
 
Општина Вождовац је по величини четврта у Београду. Захвата јужни део града Београда 
и простире се на површини од 14 941 hа. Од укупне површине градски део захвата 3 312 
hа, а приградски 11 629 hа, подељен у насеља: Кумодраж, Јајинци, Раковица - село, Бели 
Поток, Пиносава, Зуце и Рипањ до села Раље. 
Дом здравља “Вождовац” је здравствена установа чију мрежу поред централног објекта у 
Устаничкој 16, чини још 17 самосталних огранака, здравствених станица и амбуланата,  
8 стоматолошких амбуланата у основним и средњим школама и 1 амбуланта медицине 
рада.  
 
Члан 85. став 2. ЗЈН. дефинише врсте критеријума, а које је Наручилац одредио  у складу 
са објективним  потребама и који су у потпуности у логичкој вези са предметом 
конкретне набавке. 
Број бензинских станица на територији града Београда, као елемент критеријума у оквиру 
критеријума економски најповољније понуде, односи се на извршење конкретног уговора 
о јавној набавци, а већи број бензинских станица за наручиоца значи и већу ефикасност и 
економичност. 
  
Наручилац је поступио у свему у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и смерницама Управе за Јавне набавке како учинити 
процес јавне набавке економичнијим и ефикаснијим применом критеријума „економски 
најповољније понуде“ и на тај начин максимизирати „вредност за новац“ у трошењу 
јавних средстава. 
 
Наручилац се не може прилагођавати пословним и економским интересима сваког 
понуђача , а свим потенцијалним понуђачима је омогућено да учествују у  поступку 
предметне јавне  набавке под једнаким условима који су у свему у складу са Законом о 
јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и да поднесу 
заједничку понуду како је назначено конкурсном документацијом . 
 
 
Из наведеног конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
С поштовањем,             
 
                 
                                                                                        Дом здравља “Вождовац“   
                                                                              Комисија за јавну набавку р.бр. 15/2019 
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