Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 2206-09-445/2017
Датум: 15.06.2017.
Предмет: Појашњење конкурсне документације
Наручилац, Предшколаска установа „Наша радост“ из Суботице, ул Антона Ашкерца бр. 3 у складу
са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. Д1.1.14/2017 „Горива и мазива“ по Захтеву заинтересованих понуђача за учешће у предметној јавној
набавци:
Захтев понуђача:
У Конкурсној документацији на страни 6. као један од додатних услова сте навели да потенцијални
понуђач мора да поседује најмање 5 бензинских станица дуж аутопута Е-75.
Уколико је основни циљ јавних набавки са становишта јавног сектора економична и ефикасна
употреба јавних средстава, онда је обезбеђење конкуренције (члан 10.став 1 Закона о јавним
набавкама) кључно остварење тог циља. Став 2, наведеног члана овог Закона такође наводи да
наручилац не може онемогућавати било ког понуђача да учествује у поступку коришћењем
дискриминаторских услова. Конкуренција омогућава наручиоцу већи избор понуда, док додатни
услов који сте одредили представља дискриминацију одређених понуђача и самим тим онемогућава
учествовање оним понуђачима који би иначе могли равноправно конкурисати за реализацију горе
поменуте набавке.
Цитирaћeмo oдрeдбe Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa кoje су пoврeђeнe oвaкo сaчињeнoм кoнкурснoм
дoкумeнтaциjoм:
Начело oбeзбeдивaњa кoнкурeнциje
Члан 10.
Нaручилaц je дужaн дa у пoступку jaвнe нaбaвкe oмoгу6и штo je мoгућe вeћу кoнкурeнциjу.
Нaручилaц нe мoжe дa oгрaниeи кoнкурeнциjу, a пoсeбнo нe мoжe oнeмoгућaвaти било кojeг пoнуђча
дa утeствуje у пoступку jaвнe нaбaвкe нeoпрaвдaнoм упoтрeбoм прeгoвaрaткoг пoступкa, нити
кoришћeњeм дискриминaтoрских услoвa, тeхнитких спeцификaциja и критeриjумa.
Начело једнакости понуђача
Члан 12.
Нaручлaц je дужaн дa у свим фaзaмa пoступкa jaвнe нaбaвкe oбeзбeди jeднaк пoложaj свим
пoнуђачимa. Нaручилaц нe мoжe дa oдрeдуje услoвe кojи би знaчили нaциoнaлну, тeритoриjaлну,
прeдмeтну или личну дискриминaциjу мeђу пoнуђачимa, нити дискриминaциjу кoja би прoизлaзилa
из клaсификaциje дeлaтнoсти кojу oбaвљa пoнуђaч.
Такође морамо скренути пажњу да је у питању јавна набавка мале вредности и да наручилац обавља
највећи део своје делатности на територији Суботице сматрамо да је захтевани број бензинских
станица на аутопуту Е75 непотребно висок што опет иде у прилог нашем ставу да постављени услов
није у логичкој вези са Вашим реалин потребама.
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Наиме дужина ауто пута Е75 је 600 км а чињеница је да се са једним резервоаром горива може прећи
400 км, што иде у прилог ставу да је бесмислено захтевати непотребно велики број малопродајних
објеката дуз ауто пута Е75, те се точење горива на једној пумпи са питањем одласка и повратка у
седиште наручиоца решава без потребе за точењем на 5 бензинских пумпи.
Понављамо овако постављеним условом вршите дискриминацију међу понуђачима.
Сматрамо да није довољно да наручилац има конкуренцију међу понуђачима на тај начин што ће
прикупити одређени број понуда, већ је потребно испоштовати захтев да ниједан од потенцијалних
понуђача не буде неправедно онемогућен у достизању циља да његова понуда буде изабрана као
најповољнија.
Како бисмо избегли улагање захтева за заштиту права, што би због кршења начела конкуренције и
дискриминативног услова било оправдано, захтевамо да извршите корекцију конкурсне
документације и исту прилагодите својим стварним потребама, односно да поменути додатни услов
буде: поседовање бензинске станице у седишту наручиоца и 1 бензинске станице дуж аутопута Е75.
Става смо да на овај начин помажемо да поступак јавне набавке буде законит и исправан, те да се
обезбеде оптимални услови како би јавна набавка била фер и у крајњем и у интересу самог
наручиоца који би за оптималну цену добио понуђача добио понуђача који задовољава његове
потребе по питању испоруке горива.
Одговор:
Комисија сматра да је оправдан Ваш захтев који се односи на број бензинских станица дуж аутопута
Е75, те ће у том погледу размотрити Ваш предлог и изменити конкурсну документацију.
Захтев понуђача:
Према уредби о престанку важења Уредбе о ценама деривата нафте („Службени гласник РС“ бр.
101/2010 од 29.12.2010.) која је почела да се примењује од 01.01.2011. године цене деривата се
формирају слободно на тржишту, односно утврђују одлукама продавца.
С тим у вези тражимо корекцију члана 4. Модела оквирног споразума који се односи на промену
цена и то брисање текста од става 5 Напред наведене јединичне цене...“ па до става бр. 9
„Испоручилац се обавезује да о свакој промени цене...“
С тим у вези предлажено следећи текст:
Понуђач задржава право промене цена у складу са кретањем на тржишту и својом комерцијалном
политиком, при чему се врше промене ценовника.Продаја робе врши се по малопродајним ценама из
ценовника продавца важећим на дан преузимања нафтних деривата.
Продавац се обавезује да Наручиоца обавештава о промени цене горива, јавним објављивањем цене
горива на својој званичној web адреси.
Одговор:
Комисија ће размотрити предлог Понуђача и у погледу наведеног свакако извршити измену
конкурсне документације.
Захтев понуђача:
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Молимо Вас за образложење реченице на првој страни конкурсне документације „Конкурсну
документацију доставити у два примерка“
Одговор:
Поштовани, овај захтев Наручиоца односи се на то да Понуђачи уколико постоји добра воља доставе
још један примерак конкурсне документације у виду фотокопије оригинала. На тај начин олакшавате
рад Наручиоца који је свакако дужан да један примерак конкурсне документације достави локалној
самоуправи. С друге стране недостављање другог примерка свакако не може бити разлог за одбијање
Ваше понуде.
Захтев понуђача:
На страни 34. конкурсне документације у вези средстава финансијског обезбеђења који се подноси уз
понуду, тражите од понуђача да уз понуду достави бланко соло меницу за озбиљност понуде са
роком важења 30 дана дужим од дана истека важења оквирног споразума.
Предпостављамо да сте овде мислили на 30 дана дужим од рока важења понуде пошто се средство
финансијског обезбеђења односи на озбиљност понуде.
Молимо Вас да у том делу извршите корекцију конкурсне документације.
Одговор:
Поштовани, с обзиром да се ради о техничкој грешци извршићемо измену конкурсне документације
у том делу.
Захтев понуђача:
Поштовани, у конкурсној документацији за јавну набавку добара број Д-1.1.14/2017, наводите:
Да је у претходне 2 (две) обрачунске године (2015. и 2016.) имао позитиван биланс
на крају године односно да су му приходи били већи од расхода, члaнoм 76. Зaкoнa o jaвним
нaбaвкaмa дeфинисaнo je дa нaручилaц мoжe дeфинисaти дoдaтнe услoвe у пoглeду финaнсиjскoг,
пoслoвнoг, тeхничкoг и кaдрoвскoг кaпaцитeтa увeк кaдa je пoтрeбнo имajући у виду прeдмeт jaвнe
нaбaвкe. Прeдмeт jaвнe нaбaвкe ниje тaкaв, дa зaхтeвa пoзитивнo финaнсиjскo пoслoвaњe, вeћ сe
спoсoбнoст извршaвaњa прeдмeтa нaбaвкe дoкaзуje крoз пoтврдe, лицeнцe и увeрeњa дoстaвљeнa крoз
списaк oбaвeзних услoвa. Нaручилaц пo истoм члaну Зaкoнa мoжe зaхтeвaти пoтврду дa пoнуђaч
дoкaжe дa нaд њим ниje пoкрeнут пoступaк стeчaja или ликвидaциje, oднoснo прeтхoдни стaчajни
пoступaк. Taкoђe, нaручилaц имa мoгућнoст дa зaхтeвa и дeфинишe тип и врсту срeдствa oбeзбeђeњa
кojим сe гaрaнтуje oзбиљнoст пoнудe пa и дoбрo извршeњe пoслa тe у тoм смислу Нaручилaц мoжe
зaхтeвaти и сигурниja срeдствa oбeзбeђeњa кao штo je бaнкaрскa гaрaнциja, укoликo тo прoцeни кao
нeoпхoднo. Имajући свe нaвeдeнo у виду смaтрaмo дa je зaхтeв дoдaтнoг услoвa нeoснoвaн.
Молим Вас да одговорите на наше примедбе, и да ли су могуће промене у Вашој конкурној
документацији на основу истих. Уколико будете мењали конкурсну документацију потребно је
померити рок предаје документације.
Одговор:
Поштовани, Комисија сматра оправданим постављање овог услова, те у том делу неће вршити
измену конкурсне документације.
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У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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