РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 29.05.2018. године
Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.3.
набавка нафтних деривата

Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење
конкурсне документације за набавку нафтних деривата дајемо додатне информације и
појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији
Питање : Поштовани, обраћамо вам се као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке
мале вредности добара-набавка нафтних деривата отворени поступак ред.бр.1.1.3
наручиоца Дом здравља Младеновац односно критеријум на основу кога ће наручилац
доделити уговор у предметном поступку под тачком 5.16 критеријум за избор
најповољније понуде конкурсне документације.
Наиме наручилац у тачки 5.16 Критеријуми за избор најповољније понуде, наводи да ће се
одлука о додели уговора у предметном поступку донети применом критеријума
``Економски најповољнија понуда``
Елементи критеријума на основу којих ће се вршити рангирање понуда јесу
1. Понуђена цена( најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а) 80 пондера
2. Распрострањеност продајне мреже ( број бензинских станица) на територији града
Београда
Поштовани, на основу наведеног лако је утврдиво да је начин на који вршите пондерисање
кроз други елемент критеријума ``распрострањеност продајне мреже ( број бензинских
станица) на територији града Београда, није ништа друго до невешто прикривен додатни
услов техничког капацитета што је императивно забрањено одредбом члана 85. Став 4 ЗЈН,
јер малопродајни објекат никако не може бити везан за понуду као такву, већ за понуђача и
његов капацитет. Пондерисање додатног услова , али чак и када би се то занемарило,
односно начином пондерисања постоји одсуство логичке везе са предметом ЈН и очите
територијалне дискриминације у тој мери што ће се за једну инфраструктурну и унапред
познату чињеницу, исто тако унапред познат број пондера доделити што даје простор за
калкулацију са ценом жељеном понуђачу, чиме се потенцијално оштећује буџет. Све то
као крајњи циљ има да се одабере жељени добављач, а не да се оствари конкуренција и
једнакост понуђача што је императивно прописао законодавац у члановима 10. И 12 ЗЈН.

Из свега наведеног јасна је намера да се одређени понуђачи не елиминишу као учесници у
предметном поступку већ онемогуће на `` законит``/`` противзаконит`` начин кроз
елементе критеријума`` да им се додели уговор у предметном поступку.

Одговор: Комисија за јавну набавку извршиће измену конкурсне документације где ће се
изменити критеријуми за оцењивање понуда и избор најповољније понуде.

С поштовањем

Комисија за јавне набавке
председник комисије за јавне набавке
Милорад Павловић
_______________________

