Број: 1633/8
Датум: 25. јул 2018. године

Одговори на питања у вези јавне набавке
добара Гориво за моторна возила, ЈНМВ 113/2018
Свим понуђачима који су
преузели конкурсну документацију
Предмет: Примедба на конкурсну документацију
Поштовани,
Навођењем оваквог пондерисања смањује се конкурентност.
На страни 6, као критеријум за оцењивање понуда наводите да је „Економски најповољнија
понуда“ по следећим елементима критеријумима:
1. Цена – 60 пондера
2. Покривеност мреже малопродајних објеката на територији Републике Србије – 40
пондера
Примедба :
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.
Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у вашој конкурсној
документацији, као и померање рока за предају документације.

Одговор:
Економична и ефикасна употреба јавних средстава у процесу јавних набавки добара, услуга, и
радова подразумева најефикаснију реализацију набавке уз најниже укупне трошкове, који не
зависе нужно само од понуђене цене.
Наручилац се при одређивању критеријума за избор најповољнијег понуђача руководио
искључиво својим објективним потребама. Делатност наручиоца се у великој мери реализује
обављањем теренских активности у оквиру спровођења основних геолошких истраживања на
целокупној територији Републике Србије. Наведене активности се најчешће обављају на тешко
приступачним теренима, по правилу ван градских центара, често далеко од насељених места и
магистралних путева. Теренске активности трају више дана и при том екипе наручиоца неретко
прелазе и преко 2.000 километара. Теренска возила којима наручилац располаже имају резервоаре
ограниченог капацитета и са пуним резервоаром на овој врсти терена прелазе нешто више од 300
километара. То практично значи да у току рада на терену екипе морају насути гориво 5-6 пута.
Из наведеног разлога, покривеност мрежом малопродајних објеката, односно број, доступност и
близина пумпи представља кључни параметар при доношењу одлуке о избору понуђача који је
најповољнији за наручиоца. Критеријум броја малопродајних објеката није дескриптиван већ се
врло лако може квантификовати.
Објективно, обзиром да се цене горива појединих снабдевача много не разликују, покривеност
мрежом малопродајних објеката наручилац би, сходно својим реалним потребама, могао
пондерисати и са читавих 90%.
Наручилац се ипак, у циљу подстицања конкуренције међу понуђачима, определио да критеријум
покривености мрежом малопродајних објеката пондерише само са 40%, уважавајући право
понуђача да се определе за подношење заједничке понуде. На овај начин би се објединио и број
малопродајних објеката понуђача , што би допринело њиховој већој конкурентности. Самим тим
би и параметар цене горива имао већи утицај при доношењу одлуке о избору најповољнијег
понуђача.
Комисија за јавну набавку

