На пснпву чл. 63. Закпна п јавним набавкама наручилац пбјављује

Обавештеое п прпдужеоу рпка за ппднпшеое ппнуда
Збпг дппуне кпнкурсне дпкументације наручилац прпдужава рпк у ппступку јавне набавке гприва
број: 404-2-5/2017. до 26.07.2017. године у 11.00 часова.

НАРУЧИЛАЦ
Управа градске општине Сопот

На пснпву чл. 63. Закпна п јавним набавкама наручилац пбјављује
Дппуну кпнкурсне дпкументације:
На страни 6/37 дпдаје се дпдатни услпв:
Да ппнуђач мпра имати најмаое једну пумпу на теритприји Града Бепграда.
Дпказ: извпд из листа неппкретнпсти са наведеним местпм и пбјектпм, ппсаци п неппкретнпсти са
сајта Републичкпг гепдетскпг завпда или пверена изјава пд стране наручипца у слпбпднпј фпрми
да наведеним местпм и адреспм прпдајнпг пбјекта.
НАРУЧИЛАЦ
Управа градске општине Сопот

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Космајски трг бр.5, 11450 СОПОТ
www.sopot.org.rs
Број: 404-2-5/2017
Дана: 17.07.2017.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), објављујемо:
Одговор на захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације
Питање:
Postovani, obracamo Vam se kao potencijalni ponudjac u postupku javne
nabavke male vrednosti dobara - naftnih derivata broj 404-2-5/2017
narucioca Gradska opstina Sopot,Uprava gradske opstine Sopot i trazimo
pojasnjenje kriterijuma za dodelu ugovora gde narucilac opredeljuje
kriterijum za dodelu ugovora "ekonomski najpovoljnija ponuda" i to 1.
ponudjena cena 2. troskovi ekonomicnosti (udaljenost najblize benzinske
stanice od sedista narucioca u kilometrima, mereno najkracom putanjom) 3.
rok placanja (ispostavljanje faktura na svakih 15 dana plus rok placanja
od dana fakturisanja putem korporativnih kartica ili slicno) Maksimalni
rok placanja od dana fakturisanja racuna moze biti 45 dana.
Metodologija dodele pondera
Ponudjena cena
50 pondere
troskovi ekonomicnosti 30 pondera ponuda sa najblizom benzinskom stanicom
od sedista narucioca dobija maksimalan broj pondera.Svaka sledeca ponuda
dobija broj pondera primenom sledece formule, najbliza benzinska stanica
maksimalan broj pondera/udaljenost benzinske stanice iz ponude koja se
rangira.
Ponuda sa najduzim rokom placanja od dana fakturisanja dobija maksimalan
broj pondera od 20 pondera. Svaka sledeca ponuda dobija broj pondera
primenom sledece formule rok placanja iz ponude koja se rangira maksimalan
broj pondera/najduzi ponudjeni rok.
Potencijalni ponudjac osporava definisani element kriterijuma troskovi
ekonomicnosti za koji je opredeljeno 30 pondera, kao nesrazmeran,
prenaglasen i diskriminatorski, te je na taj nacin prekrsen clan 10, 12 i
84. stav 2 Zakona o javnim nabavkama a da ne pominjemo da troskovi
ekonomicnosti kako ste ih naveli mogu samo nacinom ponderisanja da budu
troskovi "ne ekonomicnosti" iz razloga sto niza ponudjena cena moze da
eliminise utrosak goriva do malo vece udaljenosti maloprodajnog objekta od
sedista narucioca a da ne pominjemo sto je taj element kriterijuma poznat
naruciocu i sto ponudjaci NE MOGU DA NAPRAVE MALOPRODAJNI OBJEKAT ZA ROK
OPREDELJEN ZA DOSTAVU PONUDE.
Uostalom u clanu 5 modela ugovora predvidjena realizacija ugovora kroz
snabdevanje sa vise benzinskih stanica a ne samo sa jedne koja je najbliza
naruciocu.

Republicka komisija za zastitu prava u postupcima javnih nabavki, povodom
ovakvog nacina ponderisanja donela je Resenje broj 4-00-1216/2016.
Zbog svega nevedenog, potrebno je da izvrsite izmenu konkursne
dokumetacije i sacinite je u skladu sa ZJN.

Одговор:
С обзиром на врсту предмета јавне набавке односно на чињеницу да
су цене нафтних деривата уједначене или појединим данима идентичне на
на пумпама, као критеријум за оцењивање понуда одређена је економски
најповољнија понуда, а не најнижа понуђена цена. Чињеница је да је услед
сличних или идентичних цена на бензинским станицама Наручилац могао
да дође у ситуацију да након отварања понуда добије идентичну укупну
цену на основу чега не би могао да изврши рангирање понуда јер би све
понуде биле исте. Из наведених разлога Наручилац се определио за
критеријум економски најповољнија понуда на основу три елемента
критеријума који су потпуно оправдани и недискриминаторски имајући у
виду предмет јавне набавке и околности које су везане за извршење
конкретног уговора. Циљ елемената критеријума који су наведени у
конкурсној документацији јесте да се направи разлика између понуда као и
да исти допринесу успешној реализацији уговора.
Понуђена укупна цена у конкретном предмету набавке није једини
битан параметар за доделу и реализацију уговора будући да се цена
одређује у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата и
понуђачи немају простора да праве велику ценовну разлику у односу на
друге понуђаче те се Наручилац определио да понуди са најнижом
понуђеном укупном ценом додели максимални број пондера од 50 пондера.
Напомињемо да цена носи 50 од укупно сто пондера, што значи да као
један елеменат критеријума највише утиче на укупну конкурентност понуде.
Остали елементи критеријума носе број пондера сразмеран утицају на саму
реализацију и предмет набавке.
Трошковна економичност је параметар који је законом предвиђен и
специфичан за сваку конкретну набавку и опредељујући се за исти
наручилац није извршио дискриминацију понуђача, нарочито имајући у виду
да цена носи 50 од укупног броја пондера. Смањењем броја пондера који
носи критеријум удаљености (максимално 30) овај критеријум би се у
конкретном случају обесмислио и обезвредио, што би га учинило излишним
, те је Наручилац става да су елементи критеријума и број пондера који
носе одговарајући и сразмерни предмету набавке.
Такође трошковна економичност указује да је поред цене неопходно
бодовати и неке друге параметре који утичу на реализацију уговора, а тичу
се економичности набавке. Наручилац се определио да понуди са
најближом бензинском станицом од седишта наручиоца додели максималан
број пондера од 30 пондера будући да се набавка спроводи за снабдевања
возила као и друге опреме нафтним дериватима. У ситуацији када је
набавка горива везана за обављање делатности на одређеном месту,
односно одређеној територији врло је важна близина бензинске станице.
Наиме, када Наручилац набавља гориво за рад са тримерима и косачицама

на територији где обавља делатност не би била задовољена сврха јавне
набавке уколико је потребно прелазити већу километражу од места где се
обавља делатност до бензинске станице изабраног понуђача и назад јер се
набавка горива у том случају не би користила за сврху за коју је намењена
будући да би се набављено гориво користило неефикасно и вредност
уговора трошила мимо сврхе за коју је уговор закључен.
Понуди са најдужим роком плаћања од дана фактурисања
Наручилац је определио максималан број пондера од 20 пондера обзиром
да је од значаја да ли ће се плаћање преузетих нафтних деривата вршити
за 15, 30 или 45 дана од дана фактурисања када је неизвестан прилив
новчаних средстава Наручиоца.
Наручилац је приликом одређивања броја пондера који ће доделити
сваком елементу критеријума имао за циљ да предметно добро набави што
економичније као и уз што мање трошкова везаних за поступак и извршење
јавне набавке.
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Александар Трипковић

