ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:02/8
Датум:13.02.2017. године
Појашњење Конкурсне документације бр.02/6 од 08.02.2017, ЈН МВ 02/2017
Поводом, електронским путем упућене примедбе на конкурсну документацију ЈН МВ
02/2017, код Наручиоца заведеног под бр.02/7 од 13.02.2017. године, у складу са чланом 63.
став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),
објављујемо следећи одговор:
Примедба:
У конкурсној документацији за јавну набавку добара број 02/2017, наводите:
-Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76.ЗЈН:
да има минимум три бензинске станице у кругу од три километара удаљености од објекта –
домова Геронтолошког цента „Нови Сад“ који се налазе на следећим локацијама:
• Дом на Лиману, Фрушкогорска бр.32 у Новом Саду,
• Дом на Новом Насељу, Бате Бркића бр.17 у Новом Саду и
• Дом у Футогу, Железничка бр.46
Taкви 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“.
Брoj 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.Предлажемо да се
услов измени тако да максимална удаљеност бензинске станице буде 6 км уместо 3 км, од
објекта домова Геронтолошког центра, што ће омогућити већу конкурентност понуђача и
омогићити већем броју понуђача да учествују што на крају додводи до повољније цене за
наручиоца и мањег трошења јавних средстава.
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.
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Одговор:
Наручилац сматра да додатни услов за учешће у јавној набавци, не критеријум, није
одређен у циљу дискриминације понуђача већ је у логичној вези са предметом јавне набавке,
односно потребама Наручиоца.
Наручилац се управо водио начелом економичности, односно циљ је да се обезбеде
добра са што мање трошкова, што је изузетно важно за редовно функционисање наше
установе.
Процес рада у установи одвија се на више различитих локација, два дома за пензионере
и стара лица налазе се у Новом Саду (Дом Лиман и Дом Ново Насеље), један у Футогу,
прихватилиште са прихватном станицом у Новом Саду, дневни боравак за пензионере и стара
лица у Новом Саду, седамнаест клубова за одрасла и стара лица, од тога петнаесет на
различитим локацијама у Новом Саду, а по један у Петроварадину, Ветернику, Футогу, Бегечу
и Каћу.
Мањи број бензинских станица у кругу од три километра удаљености од објеката
установе или већа удаљеност објеката установе од три километра од бензиских станица
понуђача значила би знатно веће трошкове за Наручиоца јер је обавеза Наручиоца да оде
до бензинске станице и врати се, да би се снабдео горивом, те је захтевани додатни
услов Наручиоца апсолутно оправдан.
Уколико би се захтевани додатни услов односио на обавезу понуђача, односно уколико
би понуђач имао обавезу да се упути до одређеног објекта и врати се, понуђач би имао
увећање трошкова и такав захтев наручиоца био би неоправдан и дискриминаторски.
Удаљеност бензинске станице од шест километара како предлаже понуђач, односно
дупло увећање километраже за одлазак и повратак ради набавке горива значило би још веће
трошкове и знатно смањену ефикасност у раду.
Возачи би се дуже задржавали због набавке горива, „пуњења резервоара“ и не би били у
могућности да у року обаве превоз корисника или здравствених радника, веша и друге опреме
која се свакодневно превози што би довело до застоја у раду, незадовољства корисника итд.
Три бензинске станице у кругу од три километра удаљености од објеката установе
повећава вероватноћу да ће се предмет јавне набавке извршити у краћем времену, без
непотребног чекања, значи ефикасно и уз мању потрошњу горива, значи рационално трошење
буџетских средстава.
Важно је напоменути да се у претходном периоду често дешавало (лично искуство и
искуство других установа, наручилаца) да једна, односно једина бензинска станица у Новом
Саду буде затворена, привремено или чак дуже време, због различитих разлога (радови,
кварови, инспекција), те је Наручилац принуђен да понуђена добра набавља на бензинским
станицама које су знатно удаљеније и аутоматски се повећавају трошкови, смањује ефикасност,
а када се у возилима установе превозе корисници стара и болесна лица из дома у дом, из
здравствене установе у дом итд, затим лица са друштвено негативним понашањем (бескућници)
„са услице“ у прихватилиште или из дома у прихватилиште и сл. дужа вожња од очекиване и
дуже чекање изазива негодовање и незадовљство наших корисника.
Наручилац је додатни услов одредио како би се несметано и брзо могло вршити
снабдевање горивом уз поштовање начела ефикасности и економичности, а да тиме није
нарушено начело обезбеђивања конкуренције јер члан 81. Закона о јавним набавкама омогућује
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понуђачима подношење заједничке понуде управо у ситуацији када један понуђач не може да
испуни неки од додатних услова одређених конкурсном документацијом.
Наручилац је у предметној јавној набавци одредио само један додатни услов који сматра
оправданим и остаје при наводима у конкурсној документацији.
Комисијa за ЈН МВ 02/2017
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