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Дел. бр. 636-09/2016
Датум: 04.04.2016.
Предмет: Појашњење конкурсне документације
Веза Допис бр. 03859/2016 од 31.03.2016. године.
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. Д1.1.6/2016 „Горива и мазива“ по Захтеву заинтересованог 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 минимум 50 бензинских станица на територији Републике Србије, од чега
најмање 5 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.
Сматрамо да није довољно да наручилац има конкуренцију међу понуђачима на тај начин што ће
прикупити одређени број понуда, већ је потребно испоштовати и захтев да ниједан од потенцијалних
понуђача не буде неоправдано онемогућен у достизању циља да његова понуда буде изабрана као
најповољнија.
Обзиром да је у питању набавка мале вредности и да Наручилац обавља највећи део своје делатности
на територији Суботице сматрамо да је захтевани број бензинских станица непотребно висок и да је
понуђач са минимум 15 бензинских станица на територији Републике Србије, 2 бензинске
станице на територији града Суботице и 1 станицом дуж аутопута Е-75 у могућности да
задовољи потребе наручиоца у вези предметне набавке, те сматрамо да наручилац треба да измени
овај услов.
Сходно изменама и допунама Закона о јавним набавкама које су ступиле на снагу 12.08.2015, а у
складу са намером законодавца да се избегне улагање захтева за заштиту права када год је то могуће,
што се да закључити између осталог и по значајном повећању износа такси, захтевамо да извршите
корекцију конкурсне документације и то на начин и у роковима предвиђеним Законом.
Сматрамо да је наш захтев оправдан и у складу са Законом, те се надамо да ће бити усвојен.
Одговор:
Поштовани, Наручилац је сагледавајући своје потребе, конкурсну документацију сачинио у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). С обзиром да је Наручилац
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индиректни корисник буџетских средстава, као и да је до сада добијао доста мања средства за
набавку горива и мазива него што је потребно, па је чак и два пута годишње морао да расписује
набавку за гориво јер локална самоуправа није одобравала она средства која су тражена и која су
заиста потребна за обавњање делатности Наручилац је био у обавези да средства користи тако да се
задовољи само део потреба које има, а које су доста мање у односу на све обавезе које би требао да
задовољи. Наиме, као понђач који са нама има закључен уговор знате, према Вашој евиденцији да се
највећи део испоруке горива врши на територији града Суботице, с друге стране нисте упознати са
проблемом са којим се дуго боримо, а то је да због недостатка средстава стручне службе нису биле у
могућности да нашим возилима одлазе на стручна усавршавања која представљају законску обавезу
послодавца, већ су се сналазили на разне начине (користили сопствена возила, а гориво сипали о
свом трошку, тражили помоћ други јавних установа како би уколико има места одлазили са њима и
на тај начин смањили трошкове и сл.). Предшколска установа „Наша радост“ има 55 објеката, преко
500 запослених од којих преко 300 чине управо лица која спадају под васпитно-образовни програм
где је обавеза сталног усавршавања, добијања лиценци законом прописана обавеза. Поред тога
постоје и дуге службе које такође треба да одлазе на саветовања која се односе на области којима се
оне баве. Узимајући у обзир да наручилац обавља делатност која се односи на васпитање и
образовање деце, као једне од најосетљивијих категорија потпуно је разумљиво да је потребан стални
рад на усавршавању кадрова који обављају рад са децом. Као и свако правно лице које нуди добра,
услуге или обавља радове има тенденцију сталног напретка и побољшања своје позиције на
тржишној утакмици, тако и ми тежимо истом циљу, а то је унапређење својих услуга кроз
усавршавање својих кадрова. Сходно наведеном морамо да кажемо да је ове године Предшколска
установа „Наша радост“ добила доста веће средства како за набавку горива , тако и за проширење
возног парка, те ће тако моћи да смањи проблеме са којима се дуго суочава, а то је управо
организовање одлазака на стручна уставршавања наших кадрова пре свега оних из васпитно
образовне групе.
Наиме, како је сада наручиоцу омогућено и олакшано обављање делатности, које осим обављања
свакодневних акривности на територији града и околине омогућује и слање на усавршавање стручног
кадра које се организује на целој територији Републике Србије, Комисија сматра оправданим
постављање услова да понуђач мора да поседује минимум 50 бензинских станица на
територији Републике Србије, од чега најмање 5 дуж аутопута Е-75.
Управо из разлога, који сте и сами навели, а који се односи на поштовање начела економичности и
ефикасности сматрамо оправданим тако поставњен услов, односно тражимо понуђача који има
распрострањене бензинске станице по свим већим градовима и местима где се налазе магистрални
путеви. Зашто би наручилац нпр. од тачке А до тачке Б ишао 30 км и правио непотребну
километражу када може 10 км и тако уштеди, што је нама као буцетским корисницима изузетно
важно због рационалног трошења буџетских средстава. Осми тога и Закон о јавним набавкама даје
могућност подношења заједничке понуде, као и понуде са подизвођачем, те сматрамо да на тај начин
можете поднети своју понуду и бити равноправан учесник у предметној набавци. Наиме чл. 80. ЗЈН
који регулише подношење понуде са подизвођачем даје могућност да подношењем понуде са
подизвођачем, подизвођач помогне понуђачу у реализацији јавне набавке, док чл. 81. који регулише
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заједничку понуду даје могућност лицима која не могу или не желе да самостално поднесу понуду да
на тај начин учествују у поступку за доделу уговора о јавној набавци.

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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