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1. Питање: U postupku javne nabavke goriva za potrebe Muzeja
Savremene umetnosti kao jedan od kriterijuma za bodovanje ste naveli broj
prodajnih objekata na teritoriji Republike Srbije koji nosi 20 pondera.
Ukoliko je osnovni cilj javnih nabavki sa stanovišta javnog sektora
ekonomična i efikasna upotreba javnih sredstava, onda je obezbeđenje
konkurencije ključno za ostvarenje tog cilja. Ovaj stav je potvrđen u članu 84.
Zakona o javnim nabavkama gde je navedeno da „elementi kriterijuma na
osnovu kojih naručilac dodeljuje ugovor ne smeju biti diskriminatorski".
Konkurencija omogućava naručiocu veći izbor ponuda, dok kriterijum koji ste
odredili predstavlja diskriminaciju određenih ponuđača i samim tim
onemogućava učestvovanje onim ponuđačima koji bi inače mogli ravnopravno
konkurisati za realizaciju gorepomenute nabavke. Stava smo da nemate razloga
da favorizujete tzv. „velike" ponuđače, jer veliki broj pumpi koje određeni
ponuđač poseduje ne znači automatski da je ponuda jeftinija. Staviše, ovo
može dovesti do kalkulacija određenih ponuđača koji ponude veću cenu i
pristaju na manji broj pondera po ovom osnovu jer smatraju da će broj pondera
po osnovu kriterijuma broja benzinskih stanica na teritoriji Srbije biti dovoljan
za najpovoljniju ponudu. Ukratko, ovo dovodi do situacije da se ista količina
goriva plaća skuplje, što verujemo nije u Vašem interesu.

Smatramo da ovako postavljen kriterijum nije u logičkoj vezi sa predmetom
nabavke, a moramo naglasiti i da je u pitanju nabavka male vrednosti.

Dodatno moramo naglasiti i činjenicu da se sa jednim rezervoarom goriva
može preći minimum 400km, što ide u prilog stavu da je besmisleno
zahtevati nepotrebno veliki broj maloprodajnih objekata. Ovako
postavljenim kriterijumom favorizujete jednog ponuđača i vršite
diskriminaciju među ponuđačima.
Kako bismo izbegli ulaganje Zahteva za zaštitu prava, što bi zbog kršenja
načela konkurencije i diskriminativnog kriterijuma bilo opravdano,
predlažemo da izvršite korekciju konkursne dokumentacije i istu
prilagodite svojim stvarnim potrebama. I to na sledeći način: da se kao
kriterijum uvede najniža ponuđena cena, a kao dodatni uslov posedovanje
najmanje deset benzinskih stanica na teritoriji Republike Srbije.
Одговор: Критеријум и елементи критеријума одређени конкурсном
документациојм нису одређени у циљу дискриминације понуђача већ су у логичкој
вези са потребама наручиоца односно, због одржавања путујућих изложби, као и
потреба преузимања разних уметничких дела од њихових власника (физичких и
правних лица) на целој територији Србије а и у земљама у окружењу, неопходна је
велика распрострањеност бензинских станица на територији РС.
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