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Јавно комунално предузеће
''Паркинг сервис Сомбор''
Критеријум
Понуђена цена
Број места испоруке на територији Републике Србије
Број места испоруке на територији Града Сомбора
Укупно

Пондери
60 пондера
10 пондера
30 пондера
100 пондера

3.16.1 Понуђач који има најнижу понуђену цену добија максималан број пондера по овом
критеријуму:
Најнижа понуђена цена x 40
Понуђена цена
3.16.2 Број места испоруке на територија Републике Србије:
Бензинске станице
ако понуђач има 151 или више бензинских станица
ако понуђач има 101-150 бензинских станица
ако понуђач има 50-100 бензинских станица

Пондери
10 пондера
5 пондера
0 пондера

3.16.3 Број места испоруке на територији Града Сомбора:
Места испоруке
ако понуђач има 3 (три) или више бензинских станица на
територији Града Сомбора
ако понуђач има највише 2 (две) бензинске станице на
територији Града Сомора
ако понуђач има 1 (једну) бензинску станицу на територији
Града Сомбора

Пондери
30 пондера
20 пондера
10 пондера

Испуњеност елемената критеријума број бензинских пумпи на територији Републике Србије и
Града Сомбора доказује се списком бензинских станица (са локацијом) потписаним и
овереним од стране понуђача. У случају да два или више понуђача дају понуду са истим
бројем пондера, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио нижу цену.

3.17. Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и члану 75. став 2. ЗЈН-а
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (ако их има).
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.18. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима превиђеним ЗЈН, подноси
се Наручиоцу непосредно предајом на писарници или поштом препоручено са повратницом, а
копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.
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