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Предмет: Појашњење - одговор на питање у поступку јавне набавке мале вредности у
вези набавке бр.1.1.13/18
У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке Службена одећа за
потребе инспекције Министарства заштите животне средине, бр.1.1.13/18, за потребе
Министарства заштите животне средине а за коју су, дана 06.09.2018. године, позив за
достављање понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца, овом наручиоцу су, дана 12.09.2018. године, електронском
поштом заинтересованo лицe доставилo питањe и у вези са тим, а поступајући на основу члана
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015)
одговарамо како следи:

ЗAИНТEРEСOВAНO ЛИЦE
Poštovanje XXXXXXXXXXXXX,
Nakon pitanja koja sam postavio u vezi JN 1.1.13/18, dali ste nepotpune odgovore gde se pozivate na
zakone a iz priloženih odgovora se vidi da ne poznajete iste.
Postavio sam Vam sledeće pitanje: · Питaњe бр. 6: Збoг чeгa трaжитe свe oвo из прeтхoднa 5
питaњa кaд и oнaкo сви пoнуђaчи дoстaвљajу мeницe зa oзбиљнoст пoнудe и изjaву дa ћe свa
дoбрa бити испoручeнa пo свeму кaкo je зaхтeвaнo у спeцификaциjи? Приликoм пoтписивaњa
угoвoрa пoтписуje сe мeницa зa дoбрo извршeњe пoслa. Штo зaнчи дa вaмa тo ниje дoвoљнo дa
би спрoвeли нaбaвку jaкни, ципeлa и тoрбe? Свe oвo бaцa вeлику сумњу дa крoз oву jaвну
нaбaвку фaвoризуjeтe сaмo jeдну фирму штo je кaжњивo и нeприхвaтљивo.
U ovom pitanju smo jasno i ne dvosmisleno naveli da se prilikom potpisivanja ugovora
dostavljaju menice i potpisuje ugovor za dobro izvršenje posla. Vi ste mene prozvali da sam promašio
tendersku dokumentaciju. Za vašu informaciju, naša frima godišnje učestvuje na više od 200 tendera
pa samim tim imamo dugogodišnje iskustvo sa kompletnom dokumentacijom i svim zakonima koji
štite i ponudjača a i samog naručioca.
Cenimo to što kao ponudjači prvenstvo imaju domaće proizvodnje ali te iste proizvodnje moraju
dostaviti domaće poreklo koje izdaje privredna komora Srbije, kako bi dokazali da su dobra
proizvedena u Srbiji i od domaćih materijala. Tek nakon dokazivanja domaćeg porekla imaju pravo da
budu jeftiniji 5%. Zato i navodimo da dodatni uslovi utiču na konkurenciju, jer postoje firme koje
uvoze robu u vrhunskom kvalitetu ali pošto nisu proizvodjači, onda ne ispunjavaju dodatne uslove.
Ukoliko ne izmenite dodatne uslove, odnosno ne uklonite ih jer diskriminišu ostale ponudjače,
bićemo primorani da podnesemo zahtev za zaštitu ponudjača a pre početka postupka otvaranja tendera
objavićemo po imenice firmu za koju je tender i namenjen. Nakon otvaranja tenderske dokumentacije
i proglašenja pobednika, bila bi velika slučajnost da firma koju će mo navesti i dobije tender.
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
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ОДГОВОРИ НА НАВЕДЕНА ПИТАЊА:
На основу утврђених чињеница и увида у број заинтерсеованих лица која су преузела
конкурсну документацију ради учешћа у поступак предметне јавне набавке, а тај број је
преко 10, Наручилац остаје при постављеним захтевима јер постављени услови нису наведени
нити се дају мењати ради испуњења жеља само једног заинтересованог лица већ су постављени
ради потреба Наручиоца.
Опет понављамо, како Законом о јавним набавкама члaном 76, Нaручилaц у кoнкурснoj
дoкумeнтaциjи oдрeђуje дoдaтнe услoвe зa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe, и то у пoглeду
финaнсиjскoг, пoслoвнoг, тeхничкoг и кaдрoвскoг кaпaцитeтa увeк кaдa je тo пoтрeбнo имajући
у виду прeдмeт jaвнe нaбaвкe, Наручилац остаје при постављеним захтевима.
Такође, Наручилац при спровођењу сваке јавне набавке врло води рачуна о свим
одредбама Закона о јавним набавкама укључујући и Начело ефикасности и економичности,
члан 9. где је наведено да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке прибави добра,
услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне
набавке, као и Начело обезбеђивања конкуренције, члан 10., што је доказано увидом и број
заинтересованих лица која су преузела конкурсну документацију ради учешћа уз
напомену да само једно заинтересовано лице од наведеног броја има примедбе на постављене
услове.
На основу напред наведеног Наручилац остаје при постављеним захтевима и то
ради обезбеђивања Добављача који доказује ИСКУСТВО И КОНТИНУИТЕТ У
ПОСЛОВАЊУ, који доказује OЗБИЉНOСТ ПOНУЂAЧA, као и КВAЛИФИКAЦИOНЕ,
СТРУЧНЕ И ИСКУСТВEНЕ КВAЛИТEТЕ.
За овог Наручиоца није довољно достављање менице у висини од 10% без ПДВ у
вредности закљученог уговора јер се са тиме не доказује ИСКУСТВО И КОНТИНУИТЕТ
У ПОСЛОВАЊУ, OЗБИЉНOСТ ПOНУЂAЧA, као и КВAЛИФИКAЦИOНИ, СТРУЧНИ
И ИСКУСТВEНИ КВAЛИТEТИ.
Наручилац је врло упознат чињеницом да се домаће порекло доказује достављањем
потврде кojу издaje Приврeднa кoмoрa Србиje.
Да је тако како наводи заитересовано лице, довољно само достављање меница онда овај
Наручилац не види сврху постојања Закона о јавним набавкама којим су прописани
начини постављања обавезних и додатних услова, критеријуми и други посебни захтеви
Наручиоца, у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.
Овај Наручилац је и те како упознат са свим одредбама Закона о јавним
набавкама и на неосноване оптужбе и увреде неће одговарати, уз напомену да поступак
ЈН не спроводи једно лице већ сви чланови Комисије за предметну набавку.
Такође, Наручилац неће изменити постављене услове из напред наведених
разлога, нити због упућених претњи нити уцена заинтересованог лица те указујемо да
уколико заинтересовано лице има недоумице у сваком могућем тренутку може
изкористити своје право прописано Законом о јавним набавкама и уложити Захтев за
заштиту права понуђача.
Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

