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Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Потрошни
материјал и резервни делови за санитетска и остала возила, број ЈНМВ 25/18

Наручилац је дана 13.06.2018. године, путем електронске поште примио захтев за
додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности Потрошни материјал и резервни делови за санитетска и остала возила, број ЈНМВ 25/18, које гласи:
“Naručilac je propisao da ponuđač располаже довољним техничким капацитетом, тј. да
има у власништву најмање једно доставно возило за потребе извршења предмета јавне
набавке.
Vlasništvo nije jedini osnov raspolaganja dostavnim vozilom, pored svojine ponuđač može
raspolagati opremom i na osnovu ugovora o zakupu i osnovu o lizingu. Molimo naručioca da
izmeni ovaj uslov, jer isti ograničava konkurenciju i narušava načelo jednakosti ponuđača.
Naručilac je zahtevao od ponuđača Да располаже довољним финансијским капацитетом,
тј. да има сток резервних делова од минимум 10.000.000,00 динара. Imajući u vidu da
naručilac sprovodi javnu nabavku male vrednosti neopravdan je zahtev da ponuđač ima lager
listu od minimum 10.000.000,00 dinara bez PDVa. Uvidom u plan javnih nabavki može se
utvrditi da je procenjena vrednost javne nabavke 2.700.000,00 dinara bez PDVa. Naručilac
zahteva finansijski kapacitet 4 puta veći od procenjene vrednosti javne nabavke što nije u
logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke - član 76. stav 6. ZJN.
Molimo naručioca da izmeni finansijski kapacitet tako da isti bude u logičkoj vezi sa
procenjenom vrednošću javne nabavke.
Увидом у образац структуре цена може се утврдити да је наручилац у делу
„количина“ прописао 1.
Управа за јавне набавке је на питање Да ли се уговор може закључити на
процењену вредност јавне набавке уз одређивање јединичних цена без
оквирних количина, дала следеће мишљење:
Имајући у виду чињеницу да се у појединим јавним набавкама не могу унапред
одредити прецизне количине предмета набавке, ЗЈН не искључује могућност
да се дефинише јединична цена сваког производа, односно услуге која чини
предмет набавке, а да се уговор закључи на износ процењене вредности јавне
набавке, која представља максималну финансијску обавезу коју наручилац
може да преузме према понуђачу (зависно од конкретних потреба при
извршењу уговора).
Међутим, додела уговора понуђачу који понуди најнижи збир јединичних цена,
као методологију одабира најповољније понуде, не би требало користити,
будући да она углавном није одговарајућа за избор најповољније понуде. С тим
у вези, важно је указати на проблеме који се овом приликом уобичајено
јављају, а један од њих је практично непостојање критеријума за одбијање
неприхватљиве понуде. Наиме, у таквој ситуацији тешко наручилац може да
оцени која понуда је неприхватљива, а није искључена могућност да су
понуђене цене одређеног предмета вишеструко веће од оних које се крећу на
тржишту. Како процењена вредност у том случају није у правом смислу речи
критеријум за оцену прихватљивости понуда, наручилац може доћи у ситуацију
да такву понуду прихвати и закључи неповољан уговор. С тим у вези је и
чињеница да, уколико потенцијални понуђачи немају оквирне количине
предмета набавке, постоји могућност да се понуди најнижа цена за одређени
предмет који се ретко захтева при извршењу уговора, а да, с друге стране, са
нереалном високом јединичном ценом за предмете који се највише користе
изабере понуда која би у извршењу уговора била неповољнија. Наиме, збир
јединичних цена, као критеријум за избор најповољније понуде, у ситуацији где
нису одређене количине, макар оквирне, углавном није адекватно мерило за
избор најповољније понуде.
У том смислу ипак је неопходно да на основу детаљне анализе и искустава из
праксе наручилац одреди макар оквирне количине и одговарајући критеријум
за оцену понуда………………..
Молимо наручиоца да сходно мишљењу Управе за јавне набавке одреди

оквирне количине и измени образац структуре цена.
Molimo Vas da u skladu sa clanom 20. Stav 6. Potcrdite prijem elektronske poste.
S postovanjem! “
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
1. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога
сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Потрошни
материјал и резервни делови за санитетска и остала возила, бр. ЈНМВ 25/18, коју ће
објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org .
2. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога
сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Потрошни
материјал и резервни делови за санитетска и остала возила, бр. ЈНМВ 25/18, коју ће
објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org .
3. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације везано за Критеријум за
оцењивање понуде.
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