Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

VODIČ ZA NARUČITELJE
U OTKRIVANJU I PRIJAVI
KARTELA U JAVNOJ NABAVI

Prema podacima iz statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj, javni naručitelji u Republici
Hrvatskoj javnom nabavom realiziraju poslove u vrijednosti do 15 posto BDP-a, što je na razini obujma
koji imaju članice OECD-a u kojima, prema podacima
te organizacije, na postupke javne nabave odlazi od
15 do 20 posto BDP-a.

Naime, karteli u javnoj nabavi u potpunoj su suprotnosti
sa svrhom javne nabave. Ukidaju tržišno natjecanje, a
posljedica su više cijene i niža kvaliteta.

Zbog udjela poslova koji se provode javnom nabavom
veća je kontrola postupaka javnih natječaja radi sprječavanja zloporabe kojom se podiže cijena za korisnike, odnosno trošak za državni proračun i proračune jedinica lokalne uprave i samouprave.

Iznimno važnu ulogu u otkrivanju i sankcioniraju rizika
od zabranjenih dogovora u postupcima javne nabave
imaju javni službenici, ali i poduzetnici, jer tako pomažu
mjerodavnim tijelima da onemoguće kartele i omoguće
trošenje novca poreznih obveznika na najbolji način.

U kontekstu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja pak
iznimno je važno da sudionici postupaka javne nabave,
osobito naručitelji, znaju prepoznati indicije koje upućuju na moguće zabranjene dogovore u postupku
javnog nadmetanja (bid-rigging kartele). Drugim riječima, da znaju prepoznati je li nadmetanje namješteno.

Da bi se otkrili karteli u javnoj nabavi, sudionike postupaka javne nabave treba educirati o pojavnim oblicima
zabranjenih dogovora. Needucirani sudionici neće moći
prepoznati tragove koje ostavljaju poduzetnici kad krše
pravila o zaštiti tržišnog natjecanja u natječajnom postupku.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zato je za naručitelje javne nabave priredila jednostavan popis indicija koje
mogu upućivati na to da sudionici natječaja sudjeluju u zabranjenom dogovoru, odnosno da su organizirani u kartel.

Riječ je o osobito opasnim aktivnostima, često dugotrajnima, koje je, s obzirom na to da imaju mnogo pojavnih oblika, vrlo teško prepoznati.

Stoga je prepoznavanje i otkrivanje zabranjenih dogovora u postupcima javnih natječaja najuža veza između javne nabave i učinkovita tržišnog natjecanja.

Jeste li u postupku provedbe javnih natječaja na kojima ste sudjelovali primijetili išta nelogično?
Ako jeste, sumnju shvatite ozbiljno. Uočene nelogičnosti mogu signalizirati da su se sudionici natječaja dogovorili o ključnim elementima natječaja,
poput cijena ili podjele tržišta. Takvi su dogovori
izričito zabranjeni.
Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja potvrdan, to može biti znak da ste žrtva kartela u
javnoj nabavi.

1.

SUMNJIVO VISOKE CIJENE?

Ako su sve ponude ili većina njih znatno više nego
u prethodnim natječajima, više od cijena po kojima
poduzetnici inače prodaju pojedinu robu ili uslugu
ili su više od razumno procijenjenih troškova, moguće je da su se neki ponuđači dogovorili o podnošenju „fiktivne ponude“. Takva praksa, poznata i
kao „podnošenje očito neprihvatljivih ponuda“,
može sugerirati da su se ponuđači dogovorili koji
će od njih pobijediti na natječaju, a ostali će se pojaviti na natječaju „reda radi“, s lošijim ponudama.

2.

SUMNJIVA NEDOSLJEDNOST
U CIJENAMA?

Ponude koje su u nekim natječajima znakovito veće
nego u drugima, bez očitog razloga kao što su razlike u troškovima, mogu sugerirati da su ponuđači
uključeni u kartel. U tom slučaju ponuđači se, primjerice, mogu dogovoriti tko će pobijediti na natječaju za pojedini proizvod/uslugu naručitelja ili za
proizvod/uslugu pojedine skupine proizvoda.

3.

SUMNJIVO VELIKE
RAZLIKE U CIJENAMA?

Ako su razlike u cijenama između pobjednika na natječaju i drugih ponuđača neuobičajeno velike, to
može sugerirati da su se ponuđači iz nekog sektora organizirali u kartel da održe visoke cijene. Pobjednik natječaja može biti poduzetnik koji nije u
tom kartelu i zbog toga će njegove cijene biti znatno
niže od onih koje su ponudili poduzetnici u kartelu.

4.

SUMNJIVA SLIČNOST
U CIJENAMA?

Ako je nekoliko ponuđača podnijelo ponude s istim
ili vrlo sličnim cijenama, to može upućivati na dogovor o podjeli ugovora.

!

5.

SUMNJIVI KOLEKTIVNI BOJKOT
JAVNOG NATJEČAJA?

Raspisan je natječaj radi sklapanja
ugovora samo s jednim ponuđačem.
Tijekom natječajnog postupka pet je različitih
poduzetnika od naručitelja zatražilo sastanak
kako bi se raspravljalo o natječajnim uvjetima.
Naručitelj je objavio da takvi kontakti nisu mogući
dok ne istekne rok za podnošenje ponuda.
Na natječaj nije zaprimljena nijedna ponuda.
Na sastancima koje je nakon isteka roka za podnošenje ponuda naručitelj održao s ponuđačima
oni su iznijeli stajalište kako
na natječaju ne mogu sudjelovati
pojedinačno i kako žele da se ugovor
zaključi sa svih pet poduzetnika,
i to po istim cijenama.

Ako na natječaj nije pristigla nijedna ponuda, moguće je da je bojkot koordiniran kako bi se utjecalo
na uvjete u ugovoru. To upućuje na mogućnost da
su se ponuđači dogovorili da se suzdrže od podnošenja ponuda. Cilj dogovorenoga bojkota može, primjerice, biti podjela tržišta između članova kartela.

6.

SUMNJIVE PODUDARNOSTI?

Ako isti ponuđač stalno pobjeđuje na natječajima, moguće je da su se poduzetnici koji posluju na tom tržištu dogovorili o njegovoj podjeli. Stoga treba pomno
pratiti podudarnosti kao što je, primjerice, slučaj da
uvijek isti poduzetnik na istome zemljopisnom području ili istom naručitelju podnosi najnižu ponudu.
Drugi je način na koji poduzetnici dogovaraju zabranjenu podjelu tržišta njihovo izmjenjivanje u podnošenju najniže ponude.

7.

SUMNJIVE ZAJEDNIČKE
PONUDE?

Ako u zajedničkoj ponudi sudjeluje više ponuđača
nego što je potrebno za provedbu ugovora, to može
upućivati na postojanje zabranjenog sporazuma.

!

Na natječaj je pristiglo sumnjivo
malo ponuda unatoč tome što je bilo
mnogo potencijalnih ponuđača.
To je pokazatelj da nekoliko poduzetnika
sudjeluje u zabranjenom dogovoru kojim je
međusobno podijelilo tržište.
Poduzetnici su se, naime, složili da će neki od njih
sudjelovati na natječajima koje raspisuje lokalna
samouprava, a drugi će se javljati samo na natječaje koje raspisuje privatni sektor.
Tako su i javni i privatni sektor
SUMNJIVO MALO PONUDA?
na raspisane natječaje zaprimali
mnogo manje ponuda
nego što bi ih
Sudjelovanje neobjašnjivo malog broja ponuđača
inače pristizalo.

8.

na natječaju može upućivati na dogovor o podjeli
tržišta. Svrha je takvoga kartela izbjegavanje međusobne konkurencije na, primjerice, nekom zemljopisnom području. U tim slučajevima pojedini se
poduzetnici suzdržavaju od sudjelovanja na natječaju za neko područje kako bi točno određeni član
kartela dobio ugovor.

9.

SUMNJIVI PODIZVOĐAČKI
UGOVORI?

Ako pobjednik natječaja ponuđaču koji je na natječaju imao višu ponudu omogući da bude podizvođač
ili mu prepusti dio ugovora, to može upućivati na
zabranjeni dogovor. U tom slučaju poduzetnici su
se možda dogovorili da će pobjednik to konkurentima nadoknaditi angažirajući ih kao podizvođače.

10.

SUMNJIVO NEPOTPUNE
PONUDE I SUMNJIVI IZRIČAJ?

Ako je pobjednička ponuda jedina zadovoljavala sve
natječajne uvjete i sadržavala sve tražene podatke,
a ostale su bile manje-više nepotpune, to može
upućivati na zabranjeni dogovor. U tom slučaju samo
se pobjednik potrudio ispuniti sve natječajne uvjete,
a namjerni gubitnici izbjegli su taj pristup. Isto tako,
ako se u nekoliko različitih ponuda uoče slične
neobičnosti u izričaju, to može upućivati na dogovor
ponuđača. Stoga svratite pozornost na istovjetan
izričaj, iste pogreške u izračunima, istovjetne
omotnice u kojima je predana ponuda i dr.

PREPORUKE O SMANJENJU
RIZIKA OD ZABRANJENIH
DOGOVORA NA JAVNIM
NATJEČAJIMA

Ako nositelji javnih natječaja prihvate preporuke o poboljšanju uvjeta za efikasno tržišno
natjecanje, mogu znatno utjecati na smanjenje
kartelskih aktivnosti.

1.

Rizik od stvaranja kartela u javnoj nabavi bit će
manji ako se javni natječaji podijele u više skupina,
po mogućnosti jednake ili približno jednake vrijednosti. Postojanje tog modela pretpostavka je za
sudjelovanje velikog broja ponuđača na natječaju.

2.

4.

3.

5.

Ako morate održavati sastanke s ponuđačima, organizirajte individualne sastanke. Naime, treba
izbjegavati organiziranje sastanaka s više ponuđača odjednom jer se tako smanjuju kontakti među
ponuđačima i ne pruža im se prilika da se susretnu
prije isteka roka za podnošenje ponude.

Usporedite ponude iz prethodnog i tekućega javnog
natječaja te potražite moguće podudarnosti koje
mogu upućivati na zabranjeni dogovor.

Budite pripravni mijenjati natječajne uvjete kad
istekne ugovor. Primjerice, promijenite proizvode
na koje se odnosi javna nabava. Tako ćete poduzetnicima otežati podjelu tržišta izmjenjivanjem u
pobjedi na natječaju.

Umrežite se i razgovarajte s drugim naručiteljima
koji su nabavljali istu robu i usluge kako biste imali
s čime usporediti pristigle ponude.

6.

Razmislite o tome da u natječajnoj dokumentaciji
istaknete izričito upozorenje sudionicima natječaja
da ćete svaku sumnju u zabranjeni dogovor prijaviti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

INFO
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Savska cesta 41/XIV
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 1 617 64 48
Telefaks: +385 1 617 64 50
E-adresa: agencija.ztn@aztn.hr

Ako uočite i druge pokazatelje zabranjenog dogovora koji nisu uključeni u ovaj popis ili ako imalo
sumnjate u to, ne ustručavajte se obratiti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja!

