Број: 01-3/2017/6
Датум: 03.02.2017.
Предмет: Ангажовање агенције за набавку услуга саобраћаја и хотелског смештаја; ЈН број 013/2017
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:
У конкурсној документацији прописали сте да ће критеријум за избор најповољније понуде бити
економски најповољнија понуда, а онда за елемент критеријума на основу којег ћете извршити
доделу уговора уколико два или више понуђача буду имали исти број пондера понуђач са већом
оценом скоринга.
Са друге стране, као доказ испуњености финансијског капацитета у оквиру додатних услова
захтевате такође извештај о скорингу. Овим је прекршен члан 85 став 4 Закона о јавним набавкама
којим је прописано да услови за учешће из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама не могу бити
одређени као елементи критеријума. Молимо Вас да измените елемент критеријума на основу
којег ћете извршити доделу уговора у случају да два или више понуђача имају исти број пондера.
Одговор:
Наручилац прихвата сугестију понуђача, те се оцена скоринга као подкритеријум за избор
најповољније понуде у случају да две или више понуда имају једнак број пондера брише.
На основу тога, у случају да наручилац прими две или више понуда које имају једнак број
пондера, најповољнија понуда ће се изабрати путем жреба.
Овај одговор постаје саставни део конкурсне документације и примењиваће се у поменутом
случају.

Питање:
Конкурсном документацијом је дефинисано: Уколико два или више понуђача поднесу понуде са
истим бројем пондера, уговор за предметну набавку ће се доделити понуђачу са већом оценом
Скоринга. Овако одређени подркритеријум није у складу са чланом 84 став 2 Закона о јавним
набавкама, односно дискриминаторски је из разлога што само једна до две агенције имају високу
оцену Скоринга, односно највишу оцену. С тим у вези, унапред се зна која агенција ће добити
уговор за предметну јавну набавку. Молимо Вас да размотрите „одлучујући“ подкритеријум – већа
оцена Скоринга и да наведени подкритеријум избришете из конкурсне документације. Сматрамо
да када два или више понуђача имају исти број пондера жреб остаје као једино логично решење и
није у супротности са чланом 84 Закона о јавним набавкама.

Одговор:
У одговору на претходно питање је наведено да се наведени подкритеријум брише, те ће се у
случају да наручилац прими две или више понуда које имају једнак број пондера,
најповољнија понуда изабрати путем жреба.

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку 01-3/2017

