Питање:

У конкурсној документацији за јавну набавку добара број 2/17, наводите:
- Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда.
Број бензинских станица на територији Републике Србије (малопродајних објеката, на
којима се продаје гориво тражено у техничкој спецификацији јавне набавке)
-понуда са највећим бројем бензинских станица добија 10 пондера
-број пондера осталих понуда израчунава се према формули:
Понуђен број бензинских станица
ББС= ----------------------------------------------------------- Х 10
Највећи број
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.

Предлажемо да се са 10 пондера пондерише 100 и више станица на територији Србије.
Молим Вас да одговорите на наше примедбе, и да ли су могуће промене у Вашој
конкурној документацији на основу истих. Уколико будете мењали конкурсну
документацију потребно је померити рок предаје документације.
Одговор:
Наручилац је на правилан и законит начин сачинио конкурсу документацију и
прописао да ће одлука о закљученом уговор за јавну набавку мале вредности бити
донета применом критеријума економски најповољнија понуда, а која се заснива на
следећим елементима критеријума: цена 90 пондера и распрострањеност мреже 10
пондера. Елементи критеријума прописани су у складу са чланом 84. Закона о јавним
набавкама, нису дискриминаторски и у логичној су вези са предметом јавне набавке, те
нису прекршена основна начела Закона о јавним набавкама и то начело ефикасности и
економичности, начело обезбеђивања конкуренције, као и начело једнакости понуђача.
Као што је прописано конкурсном документацијом, критеријум распрострањеност
мреже вреднован је са 10 пондера, па свакако није једини и одлучујући елемент
критеријума за оцењивање понуда и доношење одлуке, а број пондера за цену, који
износи 90, је описан и вреднован према значају и у складу је са Законом, те
кумулативно испуњеним захтевима потенцијални понуђачи могу да оптирају, а
наручилац да упореди и рангира понуде и реализује набавку под најповољнијим
условима.
Из наведених разлога сматрамо да конкурсна документација у складу са Законом о
јавним набавкама, те не сматрамо да је исту потребно мењати.

