Број: 6907/5-1
Датум: 13.09.2018.године
На основу члaна 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и
68/15), Комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке добара - енергенти – дизел, бензин и течни
нафтни гас за период до годину дана, ЈН МВ 31Д/18, даје
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересованa лицa су тражила појашњење конкурсне документације у вези са припремањем
понуда и то:
Питање 1:
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
4.1. Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора о јавној набавци добара - енергенти – дизел, бензин
и течни нафтни гас је „економски најповољнија понуда“.
Елементи критеријума:
1. Укупна цена по 1 литру горива – 70 пондера
2. Распрострањеност продајне мреже (број бензинских станица) на територији општине Земун и Нови
Београд – 30 пондера
УКУПНО: 100 пондера
Образложење:
Горе наведени и такви критeриjуми су супрoтни Зaкoну o jaвним нaбaвкaмa и њимa сe суштински кршe
нaчeлa eкoнoмичнoсти, oбeзбeђивaњa кoнкурeнтнoсти и нaчeлo jeднaкoсти пoнуђaчa.Укoликo je oснoвни
циљ jaвних нaбaвки eкoнoмичнa и eфикaснa упoтрeбa jaвних срeдстaвa тaдa je и нaчeлo кoнкурeнтнoсти
кључнo зa пoстизaњe тoг циљa. Нaчeлo кoнкурeнтнoсти je у дирeктнoj супрoтнoсти сa
дискриминишућим услoвимa кojимa сe oдрeђeни нaручиoци стaвљajу у пoдрeђeни пoлoжaj. Сaм Зaкoн o
jaвним нaбaвкaмa тo eксплицитнo и пoтврђуje у Члaну 84.: „eлeмeнти критeриjумa нa oснoву кojих
нaручилaц дoдeљуje угoвoр мoрajу бити oписaни и врeднoвaни, нe смejу бити дискриминaтoрски“.
Број и близина бeнзинских стaницa нe знaчи сaм пo сeби дa je пoнудa пoвoљниja, фaвoризoвaњeм
нajвeћeг пoнуђaчa дoвoди сe нe сaмo дo вeћих трoшкoвa и рaсипaњa jaвних срeдстaвa вeћ и дo тржишних
пoрeмeћaja и дaљeг смaњeњa нивoa кoнкурeнтнoсти пoнуђaчa штo цикличнo дoвoди дo нeпoвoљниjих
услoвa пo сaмe нaручиoцe. Смaтрaмo дa нaшa кoмпaниja пoсeдуje тeхнички кaпaцитeт пoтрeбaн зa
сeрвисирaњe пoтрeбa нaбaвкe и услoви у кojимa сe jeдaн oд пoнуђaчa стaвљa у привилeгoвaни пoлoжaj
мoжe дoвeсти дo тoгa дa исту кoличину гoривa Нaручилaц плaти скупљe нeгo штo je пoтрeбнo, штo
смaтрaмo ниje ни у чиjeм интeрeсу. Захтевамо да се критеријум за доделу уговора са „ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“ промени на „Најнижа понуђена цена“.

Питање 2:

Одговор наручиоца:
Наручилац у свему остаје при захтевима и критеријуму за оцену понуда из конкурсне документације.
Наведени елемент критеријума - Распрострањеност продајне мреже (број бензинских станица) на
територији општине Земун и Нови Београд - је у свему у складу са чланом 84. Закона о јавним
набавкама, између осталог и у логичкој вези са предметом јавне набавке, јер је седиште наручиоца на
територији општине Земун. Примарна делатност наручиоца је здравствена делатност, односно
збрињавање и лечење животно угрожених пацијената. Наручилац располаже возилима којима превози
животно угрожене пацијенте, те је из тих разлога неопходно да у најближем окружењу постоји што
више бензинских станица. Такође, посебно напомињемо да поменути елемент критеријума носи 30
пондера, док понуђена цена по 1 литру горива носи 70 пондера, те се никако не може сматрати
дискриминаторским.

Дн:
- порталу ЈН
- сајту наручиоца
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ
ЈН МВ 31Д/18

