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ДАТУМ:11.05.2018.године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - ПОЈАШЊЕЊА БР.1
у вези Конкурсне документације за јавну набавку
добара-погонско гориво
(ред. бр. ЈНОП 8/2018)
Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe добара-погонско гориво
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 09.05.2018.
године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде за јавну набавку добара-погонско гориво, у оквиру
кога је поставило следеће питање:
Питање бр.1.
У конкурсној документацији на страни 19, за критеријум пондерисања
наводите да је 40 пондера за број бензинских станица. Taкви 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“.
Брoj 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.
Молим Вас да одговорите на наше примедбе, и да ли су могуће промене у вашој
конкурсној документацији на основу истих.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације
или појашњења:

Одговор на питање бр.1.
Tехничка предност је само један од критеријума код ове јавне набавке,поред
цене, на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора.
Такође, конкурсном документацијом су предвиђена три начина давања понуде и
то:самостално, са подизвођачем или као група понуђача, те је на понуђачу да се
определи на који начин ће поднети понуду у предметној јавној набавци како би
био најповољнији.
Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о
јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

