
ЈКП''Стандард''Књажевац 

Број :115 

Датум:02.08.2019. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Комисија за спровођење јавне набавке добра-материјал за саобраћај –нафтни деривати за моторна возила 

путем картица, објављује: 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

I 

Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке  добра-материјал за саобраћај –нафтни 

деривати за моторна возила путем картица за потребе ЈКП ''Стандард'' Књажевац, број 112 од 30.07.2019. 

године, мења се. 

II 

У конкурсној документацији број 112 од 30.07.2019.године  у одељку  који се односи на  ''КРИТЕРИЈУМ 

ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА'' на страни 5 и 6,  замењује се новим 

Критеријумом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

’’
 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда. 
  
Оцењивање и рангирање приспелих понуда вршиће се по следећим елементима и 

критеријумима:
 

1) Укупна цена нафтних деривата – 60 пондера 

          P1 = (најнижа цена/ понуђена цена) x 60, заокружено на  2 децимале 

где је  P1- број пондера. 

 2) Попуст понуђача на тражену количину материјалних добара – 20 пондера. 

a) P2 =  (R/ 8) X 20, заокружено на  2 децимале 

где је  "P2" - broj pondera a "R" - понуђени попуст у динарима, који за 8 и више динара 

попуста по литру  доноси максималних 20 пондера.  

b) Ако понуђач понуди различити  попуст по материјалним добрима (Eurodizel, BMB95 i 

TNG) израчунава се просечан попуст по следећем обрасцу: 

         Rpr = [(Red x Qed) + (Rbmb x Qbmb) +(Rtng x Qtng)] / (Qed +Qbmb + Qtng)  

 који се за нашу тражену количину материјалних добара претвара у следећи образац: 

         Rpr= (80Red  + 20Rbmb  +5Rtng )/105 

где је  Rpr – просечан попуст, Red – понуђени попуст за  eurodizel, Rbmb – понуђени попуст 

za BMB95 i Rtng – понуђени попуст za TNG, сви изражени у динарима, а Qed –количина 

еуро дизела, Qbmb- количина BMB95 i Qtng-количина TNG,  изражене на 10³ литра.  

        P2=  (Rpr / 8) X 20, заокружено на 2 децимале. Попуст од 8 и више динара по литру  

доноси максималних 20 пондера.  

           3) Продајна места понуђача у четири захтевана правца укупно 20 пондера. 

 На следећа 3 правца могу се добити по 4 пондера а вреднује се свако продајно место 

са по једним пондером, где се за 4 и више продајних места добијају  максималних 4 

пондера. 

- Сврљиг-Ниш-Лесковац-Владичин Хан-Врање, 

- Зајечар-Неготин-Кладово- Доњи Милановац-Голубац-Велико Градиште, 

- Сокобања –Алексинац-Крушевац-Трстеник-Краљево-Чачак-Пожега-Ужице. 

На следећем правцу, аутопут Ниш-Београд могу се добити 8 пондера, а вреднују се продајна 

места уз аутопут у оба смера на тај начин што се поентирају  обе стране са по 4 пондера по 

истом принципу као код горњих праваца, једно продајно место- један пондер. За овај правац 

се максимално могу добити 8 пондера; где се за 4 и више продајних места у једном смеру 

могу добити максималних 4 пондера. 

 Вредновањем критеријума pod 1), 2) i 3) може се максимално  добити  100 пондера а 

биће изабран понуђач који сакупи највећи број пондера. 

'' 

 

 



III 

Датум отварања понуда за предметну јавну набавку  остаје непромењен. 

   

IV 

Приликом састављања понуде, понуђачи су у обавези да користе дати КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР 

НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА из ове измене  конкурсне документације.  

 

V 

Измену конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и сајту предузећа. 

 

Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке добра – материјал за саобраћај –

нафтни деривати за моторна возила путем картица. 


