НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Скерлићева 1
Београд
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Питања и одговори за јавну набавку бр. 24/2015 набавка горива за моторна возила
за потребе Народне библиотеке Србије.
ПИТАЊЕ/ ПРЕДОГ
Потенцијални понуђач је дописом од 11.09.2015. године упозорио Наручиоца да
критеријум економски најповољније понуде која се састоји од:
Понуђене цене
70 пондера
Броја малопродајних објеката
30 пондера
дискриминише одређене Понуђаче, фаворизује велике понуђаче, и предлаже да се
,, изврши брисање овог критеријума из конкурсне документације и то на
начин и у роковима предвиђеним Законом”
ОДГОВОР
Народна библиотека Србије-установа културе од националног значаја је централна
библиотека у Републици Србији која остварује општи интерес у библиотечкоинформационој делатности и обавља матичне функције за све библиотеке на
територији Републике Србије у мрежи од 2.200 библиотека на читавој територији
Републике Србије из чега произилази законска обавеза путовања надлежних из
библиотеке који спроводе надзор над библиотекара по читавој територији
Републике Србије.
Оваква ДЕЛАТНОСТ Наручиоца намеће потребу да Наручилац одреди услове и
критеријуме за избор најповољније понуде који су у логичној вези са предметом
јавне набавке ШТО ПОДРАЗУМЕВА ДА ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ОБЕЗБЕДИ
КУПОВИНУ ГОРИВА НА НАЈШИРЕМ ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗБОГ
ЧЕГА СЕ НАРУЧИЛАЦ ОПРЕДЕЛИО ЗА КРИТЕРИЈУМ ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ КОЈИ СЕ САСТОЈИ ОД ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И
БРОЈА МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Чланом 76. став 6. Закона о јавним набавкама прописано је да Наручилац
одређује услове за учешће у поступку јавне набавке тако да ти услови не
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
С тим увези цитирамо Решење Републичке комисије за заштиту права бр.4-00496/2015 од 06.05.2015. године.
,,Везано за законску обавезу Наручиоца да у поступку јавне набавке
омогући што већу конкуренцију, Републичка комисија указује да Наручилац
сваки конкретан поступак јавне набавке спроводи првенствено у циљу

задовољења објективних потреба, а на основу конкурсне документације којом
дефинише захтеве који одговарају таквим потребама. Сходно томе обавеза
обезбеђења што је могуће веће конкуренције не може се тумачити на начин
који подразумева обавезу Наручиоца да сваком заинтересованом лицу
омогући учешће у поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси
јавне набавке као ни о квалитету добара, услуга или радова који прате исте”
У конкретном случају одлука Наручиоца да се избор најповољније понуде врши
применом критеријума економски најповољније понуде која се састоји од
Понуђене цене
70 пондера
Броја малопродајних објеката
30 пондера
не представља неоправдано ограничавање конкуренције и једнакости понуђача у
складу са одредбама члана 10. ЗЈН и члана 12. ЗЈН као и мишљњем Републичке
комисије за заштиту права.

Комисија за спровођење јавне набавке

