Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-71/2018-12/5
Датум: 19. јул 2018. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку
- бензин-гориво за службена возиларедни број 24/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 18.
јула 2018. године у 15.38 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Навођењем оваквог пондерисања смањује се конкурентност.
На страни 11, као критеријум за оцењивање понуда наводите да је „Економски
најповољнија понуда“ по следећим елементима критеријумима:
1. Цена – 70 пондера
2. Распрострањеност мреже – 20 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.
1. Одговор Комисије:
Комисија делимично уважава примедбу. Наиме, близина бeнзинских стaницa
уопште није навођена као елемент критеријума „Економски најповољнија понуда“.
Што се тиче елемента критеријума „распрострањеност мреже (број бeнзинских
стaницa на територији Републике Србије)“, он остаје, с тим што ће елемент
критеријума „најнижа понуђена цена“ носити максимално 80 пондера, док ће
елемент критеријума „распрострањеност мреже“ носити максимално 20 пондера.
Комисија сматра да није елиминисала унапред било којег понуђача, јер сваки
елеменат критеријума за оцењивање понуда је описан и вреднован према значају и
у логичној је вези са предметном јавне набавке, а све у складу са Законом о јавним
набавкама. Ово имајући у виду да Министарство правде, између осталог, врши
надзор над правосудним органима и правосудним професијама који се налазе на
целој територији Републике Србије, те је потребно да се продајни објекти налазе на
већем броју путних праваца ради снабдевања горивом службених возила (која се
користе за превоз функционера и запослених) за обављање послова и у
најудаљенијим местима на целој територији Србије.
Са друге стране „распрострањеност мреже“ као елеменат критеријума, поред тога
што није дискриминаторски елеменат критеријума, није ни једини и одлучујући
елемент критеријума за оцењивање понуда и доношење одлуке о додели уговора.
Односно, на основу наведеног елемента критеријума, сваки од понуђача ће добити
одређени број пондера, па и понуђач који има најмањи број бeнзинских стaницa, те
му преостаје да евентуалну разлику може да надокнади давањем ниже цене
(Одлука Репчубличке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,
број: 4-00-24/2018 од 21 марта 2018. године).
Померање рока за достављљње понуда није могуће извршити јер се нису испунили
услови у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама да је наручилац
дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда ако измени или допуни конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда.
Комисија за јавну набавку
- Марија Кљајић Крсмановић, специјалиста струковни менаџер;
- Иван Ђорђевић, ССС;
- Жељка Дрчелић, правник, службеник за јавне набавке.
- Славко Лапчевић, ССС;
- Миленко Јокић, ССС;
- Јадранка Савић, дипломирани правник.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

