УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: 3/2015-I
Ч а ч а к, 10. јули 2015. године

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације у поступку јавне набавке добара број 3/2015-I

Сагласно одредби члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, на постављено питање
потецијалног понуђача за јавну набавку добара - угаљ за грејање објекта Факултета - грејна
сезона 2015/2016, број 3/2015-I, Комисија даје следећи одговор који сада објављујемо:

ПИТАЊЕ: У конкурсној документацији на страни 15/28 наводите критеријуме за доделу уговора,
елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за
сваки елемент критеријума
1.
2.

ЦЕНА 90 ПОНДЕРА
УДАЉЕНОСТ 10 ПОНДЕРА

Раздаљина од места испоруке угља до Чачка
Наведеним захтевима у конкурсној докуменетацији ЈНМВ бр. 3/2015- I, угаљ за грејање објекта
Факултета грејна сезона 2015/2016, Наручилац је повредио Начело обезбеђивања конкуренције и
Начело једнакости понуђача.
Члан 10. ЗЈН Начело обезбеђивања конкуренције
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка,
нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
Члан 12 ЗЈН Начело једнакости понуђача
Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим
понуђачима.Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну,
предметну или личну документацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила
из класификације делатности коју обавља понуђач.
Наручилац фаворизује потенцијалне понуђаче наводом ’’Раздаљина од места испоруке угља до
Чачка’’ и доделом пондера на основу раздаљине, с тога позивамо Наручиоца да измени конкурсну
документацију за ЈНМВ бр. 3/2015- I угаљ за грејање објекта Факултета грејна сезона 2015/2016,
односно критеријум за доделу уговора, елементе критеријума на основу који се додељује уговор и
методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума.
ОДГОВОР: Наручилац је у потпуности поступио сагласно чл. 84. и 85. Закона о јавним
набавкама, одредио критеријум за избор најповољније понуде, број пондера, као и
методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума.
Услове и критеријуме за учешће у поступку јавне набавке, Наручилац одређује полазећи од
својих објективних потреба, због чега је могуће да неће моћи сви понуђачи да испуне такве услове
( а што конкретно овде није случај), што не значи да су аутоматски такви услови, по својој
природи, дискриминаторски или да је њима ограничена конкуренција међу понуђачима.

Истраживањем тржишта је утврђено да постоји велики број понуђача (стоваришта,
привредна друштва, басени и др.) који испуњавају услове да буду потенцијални понуђачи.
Приликом одређивања критеријума, Комисија је имала у виду: цену угља и превоз угља.
Чињеница је да Наручилац сноси трошкове превоза угља од места испоруке до Чачка, за
шта има ограничена средства и за који је предвиђен посебан поступак набавке у Плану
набавки за 2015. годину. Стога је елемент критеријума: Удаљеност ( раздаљина од места
испоруке угља до Чачка ) битан за спровођење ове јавне набавке, па је овај критеријум у логичној
вези са предметом јавне набавке и не може се одвојено посматрати.
Наведеним критеријумом ниједан понуђач није искључен као потенцијални понуђач,
јер није одређена територија ( нпр.само Шумадија или само Чачак) која би искључила
поједине понуђаче.
Овим доказујемо да постоји оправданост и објективност ове потребе Наручиоца, јер би
Наручилац можда дошао у ситуацију да закључи уговор о набавци-куповини угља, а са друге
стране да нема довољно опредељених средстава за превоз испорученог угља.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број: 3/2015-I

