Број: 02-12/2016/4
Датум: 31.05.2016.
Предмет: Добра – Полице за архиву Универзитета у Новом Саду; ЈН број 02-12/2016
Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи
одговор:
Питање број 1:
Молимо Вас да још једном преиспитате додатни услов по коме понуђач треба да је извршио
испоруку архивских полица у претходној години (2015/2016) пре објављивања позива (26.05.2016.)
са најмање 5 привредних субјеката, где је потребно да сваки уговор или фактура буде на истој или
већој суми од дате понуде.
Овим условом је ограничена конкуренција, јер је постављен ригорозни временски критеријум.
Када је овакав додатни услов у питању, пракса је да за референце временски период испоруке
добара буде између 3-5 година. Уколико је понуђач извршио испоруку тражених добара са
најмање 5 привредних субјеката у претходној години, опет постоји ограничење да сума добара
сваког уговора или фактуре мора да буде једнака или већа од понуде.
Молимо Вас да објасните разлог постављања оваквог услова, и молимо Вас да размотрите још
једном дати услов.
Одговор:
Наручилац је, одлучивши се за спровођење поступка јавне набавке, посебно водио рачуна о два
начела: једно је Начело обезбеђивања конкуренције (члан 10 Закона о јавним набавкама), а друго је
Начело транспарентности поступка јавне набавке (члан 11 Закона о јавним набавкама).
Ова набавка је по обиму и садржају испод минималне процењене вредности која је потребна да би
се примењивале одредбе Закона о јавним набавкама (члан 39 став 2). Наручилац је без обзира на
процењену вредност јавне набавке, а водећи се горе поменутим начелима, одлучио да спроведе
поступак јавне набавке мале вредности, како би обезбедио јавност и транспарентност поступка
(постављањем позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца
већа је вероватноћа да ће се јавити већи број заинтересованих понуђача и поднети понуду).
Са друге стране, Наручилац је узимао у обзир и квалитативну страну предмета набавке (смисао
набавке је да се набави добро одговарајућег квалитета – Начело ефикасности и економичности,
члан 9 Закона о јавним набавкама), те је прописао додатни услов да потенцијални понуђачи имају
претходно искуство, које није презахтевно.
Комисија је разматрајући ову примедбу дошла до закључка да је период од две године (2014/2016)
пре објављивања позива (26.05.2016. год) и више него довољан да се докаже пословни капацитет,
тј. да се докаже одређено искуство у изради и продаји предмета набавке.
Такође овом изменом се повећава могућност потенцијалних понуђача да у периоду од две године
без проблема могу да доставе своје понуде. Такође, овом изменом се повећава могући број
потенцијалних понуђача који испуњавају додатни услов.
С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 02-12/2016

