ПИТАЊЕ:

Одговор
1. Наручилац сматра да је на правилан и законит начин сачинио конкурсну
документацију у делу који се односи на елементе критеријума за оцењивање понуда и
одређивање броја пондера који се односе на елеменат критеријума распрострањеност
мреже, односно број продајних објеката на територији Републике Србије - укупно 20
пондера.
Имајући у виду распрострањеност делатности и седишта органа и
организација на целој територији Републике Србије за које Управа за заједничке послове
републичких органа спроводи поступак централизоване јавне набавке, укупно за 62
наручиоца које чине државни органи и организације укључујући и правосудне органе,
потребно да се продајни објекти налазе на већем броју путних праваца ради снабдевања
горивом службених возила за обављање послова и у најудаљенијим местима на целој
територији Србије.
Наиме, само један од наручилаца као што је Пореска управа има регионална
одељења са седиштима: Београд, Ниш, Нови Сад и Крагујевац, која обухватају преко 152
организационе јединице - експозитуре. Затим, Управа за заједничке послове републичких
органа која обавља заједничке послове за све републичке органе; Управа за трезор са 145
унутрашњих јединица на територији Републике Србије; Управа за шуме са потребом за
најмање 40 продајних места на подручју Републике Србије, јер се гориво користи за рад
шумарске и ловне инспекције; Управа царина са великим бројем царинарница и других
служби; Републички хидрометеоролошки завод и Републички сеизмолошки завод ради
обиласка хидрометеоролошких и сеизмолошких станица на целој територији Републике
Србије; Републички геодетски завод са седиштем и службама за катастар непокретности,
обављање редовних активности разних инспекцијских служби; Републичка дирекција за
воде чије су службе распоређене по управним окрузима; обављање редовних активности
правосудних органа и тужилаштава, различитих канцеларија; затим за потребе Управе за
извршење кривичних санкција у склопу обављања редовних активности свих 30 казнено
поправних завода и окружних затвора у оквиру Управе и других служби и канцеларија
Владе и надлежних министарстава.
Управа за заједничке послове није елиминисала унапред било којег
понуђача, јер сваки елеменат критеријума за оцењивање понуда је описан и вреднован
према значају и у логичној је вези са предметном јавне набавке, а све у складу са Законом
о јавним набавкама.
Распрострањеност мреже као елеменат критеријума вреднован са 20 пондера
није дискриминаторски елеменат критеријума нити је једини и одлучујући елеменат
критеријума за оцењивање понуда и доношење одлуке о закључењу оквирног споразума,
јер је цена као елеменат критеријума вреднована са 80 пондера,
2. Што се тиче аванског плаћања за партије 1, 2, 3, 4 и 7 појединачни
наручиоци могу у договору са изабраним понуђачем, код плаћања, прихватати издавање
авансног – коначног рачуна као и на крају обрачунског периода издавање признанице са
прегледом свих извршених трансакција што ће бити регулисано оквирним споразумом,
односно појединачним уговорима.

