Број: 27-4/2017-4
Датум: 09.02.2017.год.
Нови Сад
У
вези
постављених
питања,
односно
Захтева
за
додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације јавне
набавке мале вредности, број јавне набавке мале вредности: 27-4/2017,
предмет јавне набавке Канцеларијски материјал, потенцијалног понуђача
упућеног на е-маил Института дана 08.02.2017.год., у складу са чланом
63.став 1. и 3. Закона о јавним набавкама, достављамо одговор, односно
појашњење конкурсне документације јавне набавке 27-4/2017канцеларијски материјал

1.
ПИТАЊЕ:
„Ha основy члana 63. 3JH (,,Службени гласник PC", 6p. 124/12, 14/15
и 68/15) обраћамо Вам се за додатне информације или појашњења као и
указивања на уочене неправилности ии недостатке у Конкурсној
документацији за јавну набавку мале вредности, број јавне набавке: 274/2017, предмет јавне набавке канцеларијски материјал објављеној на
Порталу јавних набавки дана 06.02.2017.
Према условима из конкурсне документације на страни 6 од 25 право на
учешће има понуђач ако располаже неопходним финансијским и
пословним капацитетом (додатни услови из члана 76. Закона): да је
понуђач у претходних 12 месеци био непрекидно ликвидан и солвентан,
односно да пословни рачуни понуђача нису били у блокади ни један дан.
Овај додатни услов се доказује у Обрасу 6 – Изјава понуђаћа о
испуњавању финансијских услова на страни 23 од 25 конкурсне
документације.
Додатне информације или појашњења:
Молимо Вас да нам појасните због чега је постављен овај услов и због
чега вам је ликвидност добављача у тако дугом периоду битна за
реализацију набавке.
Сматрамо да се постављањем овог додатног услова у конкурсној
документацији за тражени период спречава већа конкурентност понуђача
и да се поједини понуђачи неосновано дискриминишу. Ликвидност
понуђача нема утицаја на добро извршење посла, а наручилац је свакако
обезбеђен на више начина у погледу доброг извршења посла. Посебно
сматрамо да краткотрајне неликвидности до пар дана никако не могу да

утичу на реализацију набавке. Краткотрајне неликвидности су врло често
неоправдане (нпр. неоснована наплата менице и сл.).
Указивање на уочене недостатке и неправилности:
Предлажемо да измените конкурсну документацију и поменути додатни
услов избришете.
Указујемо наручиоцу да ћемо у случају незадовољавајућег одговора и
непоступања по нашем предлогу, због очигледних дискриминишућих
услова конкурсне документације уложити Захтев за заштиту права
понуђача.“
ОДГОВОР:
Одредбом члана 76. ЗЈН одређено је да наручилац у конкурсној
документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке који могу бити у погледу финансијског, пословног, техничког и
кадровског капацитета увек кад је то потребно имајући у виду предмет
јавне набавке. Истим чланом закона одређено је да наручилац одређује
услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу
понуђаче и да су у логичној вези са предметом јавне набавке.
Из овако дефинисаних норми проистиче да је одређеивање додатних
услова факултативно и остављено на оцену и процену наручиоцу, а да
ће он по начелу целисходности и раније праксе у спровођењу поступка
чији је исти предмет набавке, најбоље проценити потребу за
одређивањем додатних услова водећи рачуна о томе да исти нису
дискриминишући и да су у логичној вези са предметом јавне набавке.
Наручилац је на општи начин поставио додатни услов садржан у
конкурсној документацији у погледу финансијског и пословног
капацитета - да је понуђач у претходних 12 месеци био непрекидно
ликвидан и солвентан, односно да пословни рачуни понуђача нису били
у блокади ни један дан. Истовремено је одредио да се испуњеност овог
додатног услова доказује у Обрасцу 6 - Изјава понуђача о испуњавању
финансијских услова на страни 23 конкурсне документације и та изјава
има најмању формалну доказну снагу, што значи да би наручилац
евентуално тек у поступку стручне оцене понуда (понуде којој је
додељен уговор или свих) могао да врши проверу, али без обавазности.
Наравно и остали понуђачи у поступку јавне набавке имају легитимно
право да захтевају проверу испуњености тог постављеног додатног
услова.
Наручилац као корисник јавних средстава има законску обавезу да пре
објављивања конкурсне докумнтације обезбеди неопходна финансијска
средства за набавку добара и услуга из предмета јавне набавке па је

легитимно да као корисник јавних средстава води рачуна да обезбеди
под најповољнијим условима (најнижа понуђена цена) да понуђач коме
је додељен уговор о јавној набавци за добра (канцеларијски материјал)
као једне од највећих потрошних ставки у пословању научноистраживачког института кроз пословни и финансијски сопствени
капацитет докаже да ће моћи сигурно и у континуитету извршавати
уговор, односно због његове привремене или дуже неликвидности и
несолвентности неће бити угрожено извршавање додељеног уговора. То
је легитимно право наручиоца који као корисник јавних средстава мора
обезбедити набавку добара и услуга под најповољнијим условима. При
томе, одређујући посебне услове на начин из конкурсне документације
наручилац није дискриминисао било којег конкретног и могућег понуђача
јер је додатни услов постављен на општи начин и има логичну везу са
предметом набавке јер се исти додатни услов одређује у свим
поступцима јавних набавки, па до сада ниједан кандидат или понуђач
исти није сматрао дискриминацијом. Сваки понђач или кандидат сам
формира свој пословни и финансијски капацитет и углед.
Стога вас обаваштавамо да нећемо мењати конкурсну документацију по
вашем захтеву, а ви имате могућност да се користите правима из ЗЈН
како сте најавили.“

Комисија за јавну набавку

