Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450. 11000 Београд
СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-8/2015-2
Предмет: На Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке бр. 3-8/2015-2, Комисија за јавну набавку, образована
Решењем број 3-8/2015-3, доставља Вам одговор:
Питање:
„У вези ЈН бр. 3-8/2015-2 истичемо следеће:
1. Тачком 5.21 предвиђено је да ће критеријум за избор најповољније понуде у случају истог
броја пондера бити рок достављања понуде по поруџбеници. Обзиром да су се у многим
поступцима јавних набавки понуђачи исказивали апсурдне и немогуће рокове због
очигледне опасности од нерегуларности предлажемо да наручилац одреди и минимални рок
за достављање понуда по поруџбеници, као што је одредио и максимални рок.“
Одговор:
Наручилац остаје при дефинисаном критеријуму и подсећа да је понуда саставни део уговора
у коме се понуђач обавезао да изврши своје уговорне обавезе. У случају непоштовања
уговорених обавеза биће примењене одредбе Закона о облигационим односима.
Питање:
„2.Истом тачком конкурсне документације Наручилац је предвидео да ће у случају да све
понуде гласе на исте рокове, предност имати понуђач који је остварио највећи промет у
2013.г. Сматрамо да је овакав услов у супротности са одредбама чл.9 и чл.51 ЗЈН у том
смислу што се овим критеријумом дискриминишу понуђачи који нису пословали у 2013.
односно да се предност даје понуђачу на основу критеријума који није у директној вези са
самим предметом набавке. Такође сматрамо да критеријум промета спада у тзв.“неопходне
финансијске и пословне капацитете“ па би због тога требало да буде прецизиран у
апсолутном износу у смислу утврђивања најмањег оствареног промета као квалификационог
услова. Овако како је дефинисан, као критеријум „највећег промета“, исти није прихватљив
имајући у виду низ одлука Комисије за заштиту, обзиром да је недовољно одређен, као и да
може да буде несразмерно велики у односу на саму природу добара који се прибављају овим
поступком јавне набавке. Због тога сматрамо да критеријум промета треба прецизно
одредити у апсолутном износу.“
Одговор:
Наручилац се определио да као последњи „резервни критеријум“ узме остварени промет у
2013. године из разлога што су у моменту објављивања пречишћеног текста тендерске
документације били доступни само финансијски извештаји за ту годину. Подсећамо да се
финансијски извештаји достављају у роковима прописаним члановима 33. и 35. Закона о
рачуноводству и да је тај рок ове године продужен до 31.03.2015.
Подсећамо да је чланом 84. став 2. одређено да критеријум за доделу уговора мора бити
описан и вреднован, не сме бити дискриминаторски и мора стајати у логичкој вези са
предметом јавне набавке. Сматрамо да критеријум за који смо се определили у овој јавној
набавци у потпуности задовољава све законом постављене услове.
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