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Одговор на постављено питање у вези са јавном набавком мале вредности
горива број, ЈНМВ-1/04-1038

Комисија за јавне набавке мале вредности горива, број: ЈНМВ-1/05-1038, припремила је следеће
одговоре на постављена питања:
питања:
На страни 6 Конкурсне документације 4) ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) КВАЛИТЕТ КОЛИЧИНА И ОПИС где као један од нафтиних деривата тражите
Евро премијум безоловни моторни бензин 100 октана. Опште је познато да возила која користе Евро
премиум безоловни моторни бензин 100 октана без сметњи могу да користе и Евро премиум
безоловни моторни бензин 98 октана.
С тим у вези тражимо да се као еквивалент за Евро премиум безоловни моторни бензин 100 октана
уведе Евро премиум безоловни моторни бензин 98 октана.
Чланом 76. став 6 Закона о јавним набавкама наручилац одређује услове за учешће у поступку тако
да ти услови не дискриминишу остале понуђаче. Овако постављен услов у вези врсте горива није у
складу са одредбама чланова 10. и 12 Закона о јавним набавкама односно начело обезбеђивања
конкуренције и начело једнакости понуђача.
Цитираћемо одредбе Закона о јавним набавкама које су повређене овако дефинисаном Конкурсном
документацијом.
Начело обезбеђивања конкуренције
Члан 10.
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.
Начело једнакости понуђача
Члан 12
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 дискриминацију међу
понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља
понуђач.
одговор:
Наручилац је на страни 6. конкурсне документације 4) ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК-ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) КВАЛИТЕТ КОЛИЧИНА И ОПИС, дефинисао предмет
јавне набавке а не услове за учешће у поступку јавне набавке, како се наводи позивајући се на
члан 76. члан 10 и члан 12 Закона о јавним набавкама, те сматрамо да у поступку јавне набавке
горива, број ЈНМВ-1/04-1038 нису дефинисани услови за учешће који дискриминишу остале
понуђаче.
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