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/ нафтних деривата за возила и горива за агрегате за потребе
Народне библиотеке Србије, ЈНМВ бр. 42/ 2018, на писани захтев заинтересованог лица,
упућен путем електронске поште дана 12. октобра 2018. године у 13.46 сати:
1. Питање
Предмет: Примедба на конкурсну документацију
Поштовани,
Навођењем оваквог пондерисања смањује се конкурентност.
На страни 16, као критеријум за оцењивање понуда наводите да је „Економски најповољнија
понуда“ по следећим елементима критеријумима:
1. Цена –70 пондера
2. Број малопродајних објеката на територији РС – до 30 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.
У Београду,
12.10.2018. године
Одговор 1.:
Народна библиотека Србије је централна библиотека у Републици Србији која остварује
општи интерес у библиотечко-информационој 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 библиотекама 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.4-00-496/2015
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.
Имајући у виду делатност Наручиоца, те да се иста обавља на територији Републике Србије
наведени захтев Неручиоца је оправдан и у логичној вези са предметом јавне набавке“
Такође истичемо да близина бензинских станица није навођена као елемент критеријума
„Економски накповољнија понуда“. „Број малопродајних објеката“ 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, понуђачима који не нуде најповољније услове за један елемент
критеријума, не одузима се могућност да за неки други елемент критеријума понуде
најповољније услове и добију највећи број пондера. (Одлука Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки, број: 4-00-24/2018 од 21 марта 2018. године).

