Питање број 1.
Дана 15. jула 2019. пристигло је питање везано за поступак јавне набавке добара, бензин ,
број 9/2019 следећег садржаја:

Одговор на питање број 1.
Потенцијални понуђач треба да има развијену продајну мрежу-продајне објекте на
територији целе Републике Србије, па самим тим и у местима где Агенција за реституцију
има своје подручне јединице, дакле у местима Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац.
Ово тим пре, што природа посла који је примаран у Агенцији за реституцију, подразумева
врло интензиван теренски рад, односно одлазак на подручја целе Републике Србије,
укључујући и ова побројана четири града.

На део конкурсне документације, 17. јула 2019. пристигла је примедба следећег садржаја:
“Предмет: Примедба на конкурсну документацију
Поштовани,
Навођењем оваквог пондерисања смањује се конкурентност.
На страни 9, као критеријум за оцењивање понуда наводите да је „Економски најповољнија
понуда“ по следећим елементима критеријумима:
1. Цена – 60 пондера
2. Број продајних објеката на територији Републике Србије – 40 пондера
3.
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.”
Одговор:
Одлуком комисије за јавну набавку број 9/2019 да се за избор најповољније понуде примени
критеријум “економски најповољнија понуда” са наведеним елементима критеријума,
обавештавамо вас и следеће:
Позната је, и наведена у конкурсној документацији, специфичност организације рада Агенције за
реституцију. Наиме, Агенција за реституцију поред тога што пословну активност обавља преко
мреже подручних јединица (ПЈ Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац), има врло интензивне
одласке и на подручја која су удљена не само од градских средина, већ неретко су то и слабо
насељена и недовољно приступачна подручја. Наиме, ангажовање стручних лица Агенције, пре
свега правне и геодетске струке који су директно ангажовани у поступцима решавања предмета
враћања одузете имовине и обештећења, захтева поступање у роковима који су дефинисани у

складу са законом и подзаконским актима, а који су у директној вези са спровођењем Закона о
враћању одузете имовине и обештећењу.
У том смислу, распрострањеност продајне мреже (“број продајних објеката на територији
Републике Србијe” ) на територији целе Србије, је врло оправдан критеријум, који је у вези са
предметом јавне набаке, а која се управо и спроводи ради закључења уговора за набавку добара
(бензина) неопходних за свакодневно несметано извршавање планираних и роковима зацртаних
радних активности Агенције за реституцију.
Такође, мишљења смо да примена елемента критеријума “број продајних објеката на територији
Републике Србијe” приликом оцењивања понуда, не може да изазове расипање јавних ресурса, већ
управо њихову уштеду кроз ефикасно, ефективно и оптимално обављање активности, без
пролонгирања, односно кроз убрзано решавање захтева (што је и сврха оснивања Агенције за
реституцију).
Такође, и поред наведеног, приликом састављања конкурсне документације у складу са ЗЈН и
основним начелима јавних набавки, није фаворизован други елемент критеријума (“број продајних
објеката на територији Републике Србије”), него је већи значај дат елементу критеријума
“понуђена цена” (60 пондера). Такође, наведено је да у случају да две или више понуда остваре
једнак број пондера, наручилац ће изабрати понуду понуђача која има већи број пондера по основу
елемента критеријума “понуђена цена”. Дакле, потенцијалним понуђачима остављен је простор за
конкурентско надметање пре свега по понуђеној цени за добро које је предмет набавке.
Обавештавамо вас да конкурсну документацију, као ни рокове за предју исте нећемо мењати.

С поштовањем,
Комисија за јнмв број 9/2019

