Дел.бр. 41-7
Београд, 10.03.2018. године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Конкурсне документације број 41-5 од
05.03.2018. године, део под називом ''УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ'', страна број 9. тачка 5) под називом ''ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У
ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ'', Наручилац упућује
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА
У поступку јавне набавке мале вредности број 01/2018 – Набавка татами подлоге у циљу
организовања Европског првенства за сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у
Новом Саду, заинтересовано лице – ''Tenderi d.o.o. Kragujevac'', ул. Милоја Павловића број
2, Ламела 2/2, 34000 Крагујевац, је у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама и Конкурсном документацијом број 41-5 од 05.03.2018. године, део под називом
- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, страна број 9. тачка 5) под
називом - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТРАЖЕЊЕ
ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ, на дан 08.03.2018.године, у електронској форми, је поставило питање број 65/18
од 08.03.2018. године, заведено код Наручиоца под бројем 41-6 на дан 08.2018. године, а у
вези са садржајем Конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки и
на интернет презентацији Наручиоца на дан 05.03.2018. године.
Питање 1.:
- Заинтересовано лице је указало Наручиоцу да у делу Конкурсне документације
под називом – КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, на страни број 48, где је
наведено да ће се Одлука о додели Уговора о јавној набавци мале вредности
донети на основу критеријума економски најповољније понуде, пондерисањем
следећих елемената:
Укупна понуђена цена ------------------------------------------ 60 пондера
Рок испоруке ------------------------------------------------------ 40 пондера
Рок и начин плаћања (резервни критеријум),
у случају елемента предметног критеријума није примењен члан 85. став 2.
тачка 3) Закона о јавним набавкама, на основу кога се критеријум економски
најповољније понуде заснива на различитим елементима критеријума у
зависности од предмета јавне набавке, као што је рок испоруке или извршења
услуге или радова у оквиру минималног прихватљивог рока који не угрожава
квалитет, као и максимално прихватљивог рока.
Одоговор:
- Наручилац није у оквиру Конкурсне документације, у потпуности применио
члан 85. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама, што представља разлог да се
изврши Измена Конкурсне документације и објави Обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
Питање 2.:
- Заинтересовано лице је указало Наручиоцу да рок и начин плаћања који је
одређен као резервни критеријум у делу Конкурсне документације под називом
– КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, на страни број 48, треба да се утврди

у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012, 68/2015 и
113/2017), односно да је неопходно да се рок и начин плаћања прецизира у
оквиру минималног и максималног прихватљивог рока испоруке. Такође је
наведено да је у делу Конкурсне документације под називом – МОДЕЛ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, на страни број 42. у
члану 5. Модела Уговора о јавној набавци мале вредности, погрешно наведено
да је обавеза Купца да измири своја новчана дуговања према Продавцу у року
од 45 дана од дана достављања исправне фактуре Купцу од стране Продавца.
Заинтересовано лице сматра да у случају када је рок и начин плаћања предвиђен
као резервни критеријум у оквиру Критеријума за доделу Уговора, односно у
оквиру Критеријума за оцену најповољније понуде, резервни критеријум није
могуће применити, ако је Наручилац прописао фиксни рок плаћања.
Одговор:
- Наручилац је у Конкурсној документацији на страни број 48, под називом –
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, прецизирао резервни критеријум, при
чему се наводи да рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана
достављања исправне фактуре, док у члану 5. Модела Уговора о јавној набавци
мале вредности је наведено да је обавеза Купца да измири новчана потраживања
према Продавцу, најкасније у року од 45 дана од дана достављања исправне
фактуре, што не представља фиксни рок плаћања, већ одређује најкаснији рок за
измирење новчане обавезе у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакција (''Службени гласник Републике Србије'',
број 119/2012, 68/2015 и 113/2017). Наручилац ће у оквиру Измена Конкурсне
документације, предвидети рок и начин плаћања за извршену испоруку добара
који се набављају у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакција.
Питање 3.:
- У предметном питању са наводи да је Наручилац на страни број 26. Конкурсне
документације прописао у оквиру дела под називом – СПИСАК ЗА ОЦЕНУ
ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА, да Понуђач попуњава податке о
документу који доказује да је Понуђач регистрован код надлежног органа и
документу да поседује дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке, при чему заинтересовано лице сматра да имајући у
виду предмет јавне набавке, не постоји дозвола надлежног органа у вези са
предметом јавне набавке.
Одговор:
- У вези са документом којим се доказује да је Понуђач регистрован код
надлежног органа, Наручилац је предвидео детаљно образложење на страни број
4. и на страни број 5. Конкурсне документације у тачки 6) – УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, као и на страни број 24. и страни број 25. Конкурсне
документације у делу под називом – ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА, у складу са одговарајућим одредбама Закона о јавним набавкама које
су наведене у Конкурсној документацији. Такође, Наручилац је предвидео да се
докази из члана 75. став 1. тачка 1), тачка 2) и тачка 4) Закона о јавним
набавкама, доказују одговарајућом Изјавом којом Понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава тражене
услове у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама. На страни број
24. Конкурсне документације је наведен члан 75. став 1. тачка 5) Закона о

јавним набавкама, на основу које је Понуђач дужан да достави дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом. У складу са чланом 77. став 1.
тачка 5) Закона о јавним набавкама, испуњеност услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона о јавним набавкама, Понуђач доказује достављањем важеће
дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа. С обзиром да Наручилац није навео посебан пропис по основу кога је
наведена дозвола предвиђена, то значи да Понуђач такву дозволу не може ни да
достави, односно да наведену рубрику Понуђач не треба ни да попуни. У
случају да Понуђач испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1), тачка 2) и тачка
4) Закона о јавним набавкама, на начин који је предвиђен предметном
Конкурсном документацијом нема обавезу попуњавања, потписивања и
оверавања печатом, дела Конкурсне документације под називом СПИСАК ЗА
ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА, при чему таква понуда не
може бити одбијена, као неприхватљива понуда у складу са чланом 3. став 1.
тачка 33) Закона о јавним набавкама.
Питање 4.:
- У окиру предметног питања, заинтересовано лице сматра да је потребно да
Наручилац прецизира шта подразумева под финансијским, пословним,
техничким и кадровским капацитетом.
Одговор:
- У складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац у
Конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета,
увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке. Наведене
додатне услове Наручилац није предвидео у предметној Конкурсној
документацији, већ је предвидео да наведене услове Понуђач испуњава
потписивањем и оверавањем печатом Изјаве која је предвиђена у складу са
чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, а чији је Образац предвиђен на
страни број 35. Конкурсне документације.
Питање 5.:
- Предметно питање је постављено у вези са Техничком спецификацијом
предмета јавне набавке, односно заинтересовано лице сматра да тражењем да
тежина татамија, односно предмета јавне набавке мале вредности мора да
износи 2kg/m² и да материјал татамија мора да буде ПЕ, односно полиетилен,
Наручилац не примењује члан 10. Закона о јавним набавкама који се односи на
Начело обезбеђивања конкуренције и члан 12. Закона о јавним набавкама који
се односи Начело једнакости Понуђача.
Одговор:
- Приликом израде Техничке спецификације за предмет јавне набавке мале
вредности број 01/2018 – Набавка татами подлоге, Наручилац је одредио
особине предмета набавке које обезбеђују потребан квалитет предмета набавке
у складу са чланом 9. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу кога је
Наручилац дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове
одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке.
Такође, Наручилац је имао у виду, приликом израде Техничке спецификације и
чињеницу да се татами набавља у циљу организовања Европског првенства за
сениоре у каратеу у месецу мају 2018. године у Новом Саду. Наручилац је као

потребан материјал татамија предвидео ПЕ, односно полиетен, што представља
''WKF standard'', тако да сви Произвођачи предмета јавне набавке који су
одобрени од стране ''World Karate Federation'', односно од стране Светске Карате
Федерације, имају могућност коришћења предметног материјала и тиме се у
потпуности примењују члан 10. и члан 12. Закона о јавним набавкама.
Питање 6.:
- Предметно питање је постављено у вези са траженим документима који су
предвиђени у оквиру Техничке спецификацијом предмета јавне набавке и
односи се на постојање 2 (два) тражена Сертификата и на њихову важност,
односно на формулацију коју је предвидео Наручилац у смислу да тражени
Сертификати нису старији од 60 дана од дана објављивања Позива за
подношење понуда.
Одговор:
- У оквиру Техничке спецификације Конкурсне документације, Наручилац је
предвидео обавезу достављања од стране Понуђача у оквиру понуде,
Сертификата који је издат од стране Светске Карате Федерације којим се
доказује да је Произвођач татамија који је предмет јавне набавке, одобрен од
стране Светске Карате Федерације, што представља обавезан услов за
организовање ''WKF службених карате првенстава'' и Сертификата који је издат
од стране Светске Карате Федерације, којим се доказује да се предмет јавне
набавке употребљава на ''WKF службеним карате првенствима''. Предвиђени рок
важности, да није старији од 60 шездесет дана рачунајући од дана објављивања
позива за подношење понуда, је утврђен да би се избегла ситуација да су
тражени Сертификати важећи на дан спровођења поступка отварања понуда, а
да за време одржавања Европског првенства за сениоре у карате, важење
предметних Сертификата истекне. Наведене сугестије, Наручилац ће
размотрити приликом израде Измене Конкурсне документације, због чега ће
Наручилац објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Питање 7.:
- Заинтересовано лице је указало у свом питању на чињеницу да Наручилац није
прецизно одредио крајњи рок за подношење понуда у складу са чланом 80.
Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Србије'',
број 18/2016), при чему је у Прилогу достављена Пресуда Управног суда,
Одељење у Нишу, II-4 У. 2294/14 од 26.03.2015. године, која је постала
правоснажна на дан 26.03.2015. године.
Одговор:
- У свом питању заинтересовано лице се позива на члан 80. Закона о општем
управном поступку (''Службени гласник Републике Србије'', број 18/2016), који
је у примени од 01.06.2017. године, док је у Прилогу достављена Пресуда која је
постала правноснажна на дан 26.03.2015. године. На основу члана 99. Закона о
јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности не може бити краћи од 8 (осам) дана од дана објављивања Позива за
подношење понуда, при чему ће Наручилац извршити Измену предметне
Конкурсне документације и објавити Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда и на тај начин ће у потпуности бити примењен члан 99.
Закона о јавним набавкама и члан 80. Закона о општем управном поступку.

Питање 8.:
- Предметно питање је постављено у вези са траженим документима који су
предвиђени у оквиру Техничке спецификације предмета јавне набавке, а односе
се на достављање Извештаја о тестирању татамија по стандарду EN 1177 и
Извештаја о тестирању татамија по стандарду EN 12503-1. Заинтересовано лице
сматра да је достављање наведених Извештаја непотребно из разлога што ако је
предмет набавке одобрен од стране Светске Карате Федерације и има ознаку
''WKF approved'', да самим тим предмет јавне набавке задовољава све потребне
критеријуме.
Одговор:
- Наручилац је у Конкурсној документацији навео да се предметна јавна набавка
мале вредности спроводи у циљу организовања Европског првенства за сениоре
у каратеу, које треба да се одржи у месецу мају 2018. године у Новом Саду,
чиме се указује на значај потребе за спровођењем предметне јавне набавке.
Такође, Наручилац је у оквиру Техничке спецификације Конкурсне
документације навео да је предмет набавке количина од 1.400m² татамија. Из
разлога значаја Европског превенства за сениоре у каратеу у циљу чијег
организовања се спроводи предметни поступак јавне набавке мале вредности и
из разлога предвиђене количине, Наручилац је у оквиру Техничке
спецификације, предвидео и достављање Извештаја о тестирању татамија по
стандарду EN 1177 и Извештаја о тестирању татамија по стандарду EN 12503-1,
у циљу потврђивања квалитета добра које се набавља. У случају да Понуђач
поседује за предмет набавке ознаку ''WKF approved'', не постоји оправдан разлог
зашто не би потврдио квалитет добра које је садржано у оквиру његове понуде и
достављањем тражених Извештаја.
Наручилац ће извршити Измену Конкурсне документације и продужити рок за
подношење понуда у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама и у
складу са Конкурсном документацијом број 41-5 од 05.03.2018. године, дела под
називом - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, страна
број 9. тачка 5) под називом - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА, при чему ће Наручилац објавити
предметну Измену на Порталу јавних набавки и на интернет презентацији
Наручиоца у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама. Такође,
Наручилац ће објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у
складу са чланом 63. став 5. и Прилога 3Ж Закона о јавним набавкама и објавити на
Порталу јавних набавки и на интернет презентацији Наручиоца.
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