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ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Ул.Пролетерских бригада бб
Број:I-404/1-25/2015
Дана: 22.4.2015.године 
Интернет страница наручиоца: 
www.kursumlija.org
К у р ш у м л и ј а 

Нa основу члaнa 63. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'', бр. 124/2012) комисија за јавну набавку добара - Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија, у поновљеном поступку, врши следеће

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈНМВ 25/2015

Потенцијални понуђач је дана 21.4.2015.године, питем e-maila javnenabavke@kursumlija.com доставио захтев за додатним информацијама са следећом садржином:

„обраћамо Вам се као потенцијални понуђац у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-25/2015 и тражимо да из конкурсне документације избришете споран елеменат критеријума - распрострањеност бензинских станица на територији РС јер сте исту одредили као елемент критеријума економски најповољније понуде предвиђеног као основа за доношење одлуке о додели уговора. Наручилац је на тај начин изабрао елемент критеријума који је дискриминаторског карактера и без логичке везе са предметном јавном набавком. Дистрибутивна мрежа бензинских станица које понуђач поседује на територији Републике Србије никако не може бити релевантан за предметну јавну набавку, с обзиром да наручилац обавља делатност на територији Општине Куршумлија и околине, а да у међувремену није дошло до промене њихове делатности, нити промене околности у којима исту врши. Свака општина има властите надлежности тако да се не може очекивати да ће морати да интервенише ван територије за коју је надлежан. Када наручилац крене на службени пут, што се не доводи у питање, може тражити од потенцијалних понуђача да поседују бензинске станице на правцу планираног пута, али то не подразумева ауто пут нити бензинску станицу на сваких 50 километара из разлога што просечан аутомобил са просечном потрошњом, може да пређе територију РС без додатног сипања. У складу са горе наведеним, тражимо да извршите измену конкурсне документације, односно избришете спорни критеријум дистрибутивна мрежа бензинских станица из разлога што је број бензинских станица свих потенцијалних понуђача јавно доступан податак, те се на основу истог може закључити да сте начином на који сте одредили елементе економски најповољније понуде фаворизовали само једног понуђача.
	
	Имајући у виду напред наведено питање потенцијалног понуђача, комисија, у настојању да повећа конкуренцију и истакне начело једнакости понуђача у предметном поступку, врши следеће измене конкурсне документације:

	1.  На страници број 7/39 конкурсне документације за ЈНМВ добара - Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија, у поновљеном поступку, у оквиру поглавља 5.2 „ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛ.76. СТАВ 2. ЗЈН, И ТО“, уместо:
„пословни капацитет - да располаже најмање једном бензинском пумпом на територији Општине Куршумлија.“ 

Треба да стоји:
„пословни капацитет - да располаже најмање једном бензинском пумпом на територији Општине Куршумлија и са минимум 20 бензинских пумпи распрострањених на територији Републике Србије.“ 

2.  На страници број 17/39 конкурсне документације за ЈНМВ добара - Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија, у поновљеном поступку, у оквиру поглавља 6.18 „КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА“, уместо:

„Оцењивање и рангирање понуда заснива се на критеријуму “економски најповољнија понуда“.

    Елементи критеријума:
1. 
Понуђена цена
до 70 пондера
2.
Распрострањеност бензинских станица на територији РС
до 30 пондера
УКУПНО ПОНДЕРА
100 пондера

1.  Понуђена цена 70 пондера

Понуде се вреднују по следећој формули: 

ц = ___ц мин______х 70 пондера
          ц понуде

ц = број пондера за елеменат критеријума Цена
ц мин = најнижа укупна цена понуде
ц понуде = укупна цена понуде која се оцењује

2. РАСПРОСТРАЊЕНОСТ БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РС  30 пондера
Понуде се вреднују по следећој формули: 

бс = ___бс понуде ______х 30 пондера
              бс макс

бс = број пондера за елеменат критеријума Распрострањеност бензинских станица на територији РС
бс макс = број бензинских станица у понуди са највећим бројем бензинских станица на територији РС
бс понуде = укупан број бензинских станица у понуди која се оцењује“
 Треба да стоји:
„Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума „најниже понуђена укупна цена “.“

3. На страници број 18/39 конкурсне документације за ЈНМВ добара - Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија, у поновљеном поступку, у оквиру поглавља 6.19 „ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА“, уместо:
„У случају да две или више понуда исти број пондера биће изабрана она понуда са нижом понуђеном ценом имајући у виду елемент критеријума „понуђена цена“.

Треба да стоји:
„Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва примљена и заведена на писарници Наручиоца“

4.  На страници број 33/39 конкурсне документације за ЈНМВ добара - Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија, у поновљеном поступку, у оквиру поглавља 11.1. „Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке“, у оквиру тачке 7, уместо:
„7. располаже неопходним пословним капацитетом: да располаже најмање једном бензинском пумпом на територији Општине Куршумлија.“
 Треба да стоји:
„7. располаже неопходним пословним капацитетом: да располаже најмање једном бензинском пумпом на територији Општине Куршумлија и са минимум 20 бензинских пумпи распрострањених на територији Републике Србије.“

5.  На страници број 35/39 конкурсне документације за ЈНМВ добара - Набавка материјала за саобраћај – бензина и дизел горива за потребе општине Куршумлија, у поновљеном поступку, у оквиру поглавља 11.2 „ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ“, брише се  тачка 7 обрасца:
„7.  располаже неопходним пословним капацитетом: да располаже најмање једном бензинском пумпом на територији Општине Куршумлија.“
Тачка 8 у оквиру ове изјаве биће изложена под редник бројем 7.

	Све наведене промене комисија ће бити уврстити у конкурсну документацију, која ће, у измењеном облику бити достављена потенцијалним понуђачима. Такође, измене конкурсне документације које су извршене, а односе се на податке који су саставни део позива за подношење понуда, неопходно је спровести кроз позив и исте објавити на Порталу ЈН и интернет порталу Наручиоца.
	У свему осталом конкурсна документација и Позив за подношење понуда остају непромењени.

1. Миљан Радосављевић, с.р.
2. Владан Јаблановић, с.р.
3. Јелена Радовић, с.р.


	Прилог: Измењена конкурсна документација за ЈНМВ 25/2015
	Достављено: свим потенцијалним понуђачима за које постоји доказ да су преузели конкурсну документацију
	Измењена конкурсна документација и Позив за достављање понуда су објављени на Порталу јавних набавки и на сајту општине Куршумлија и могу се преузети електронским путем.



