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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
а. Сажета питања : 
 
 
1.      Молимо Вас за додатна појашњења у вези артикала за снабдевање за партију број 1. Да ли се за ставку број 1 (млеко 2,8%мм 
пастеризовано) подразумева паковање кеса 1Л или боца 1Л?  
Одговор: Подразумева се паковање боца 1Л. Наручилац је извршио измену конкурнсе документације. 
 
2.    На страни 12 конкурсне документације, под тачком  16.2, захтевате од потенцијалних понуђача да обиђу локације Наручиоца и 
да се у потпуности упознају са стањем на терену, те да морају да доставе изјаву којом су сагласни са логистичким условима испоруке 
добара која су предмет набавке, прилазом и начином истовара и складиштења добара. Даље наводите да ће понуда понуђача који није 
извршио увид и која не садржи оверену потврду понуђача да је обишао предметну локацију, бити одбијена као неприхватљива и неће се 
узети у разматрање. Сматрамо да су овако постављеним условом повређени чланови Закона о јавним набавкама и то чл. 9 Начело 
ефикасности и економичности, чл. 10 Начело обезбеђивања конкуренције и чл. 12. Начело једнакости понуђача из следећихразлога:  

а) обилазак локације и упознавање са "стањем на терену" служи искључиво да би наручилац имао информацију ко су 
потенцијални понуђачи и који ће евентуално да поднесе понуду. Имајући у виду да је у питању набавка добара, односно намирница за 
исхрану болесника, овај услов нема никакве логичке везе са предметом јавне набавке, те да складиштење добара није обавеза понуђача 
него наручиоца, а све имајући у виду да потенцијални понуђачи имају обавезу да довезу предметна добра до наручиоца, без утовара у 
магацин. Потенцијалним   понуђачима  сте  могли,   без  икаквог  условљавања,  омогућити  обилазак локације, а све у циљу искључивања 
накнадних евентуалних примедби понуђача да нису били упознати са неким информацијама које су неопходне за припрему и 
прихватљивост понуде и евентуално касније позивање на одговорност наручиоца. 

б) овако постављен услов ствара додатне трошкове потенцијалним понуђачима, односно, предност се даје оним понуђачима 
који су територијално ближи и могу да обиђу локацију, ако изузмемо да обилазак и није неопходан. Решењем Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-1197/2015 од 27.05.2015. године указано је да наручилац има обавезу да омогући 
што је већу конкуренцију, а да услове и захтеве у конкурсној документацији дефинише првенствено полазећи од својих објективних 
потреба а не од пословних и економских интереса понуђача. Такође, мишљења да је услов обиласка локације дискриминаторски је и 
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, број Решења: 4-00-85/2016 од 15.03.2016. године. 
Одговор: Наручилац је прописао овај услов, како би се сви потенцијални понуђачи након извршеног обиласка терена  одлучули да ли 
ће поднети понуду или не. Мишљења смо да је траженим условом обезбеђен додатни елемент за доношење такве одлуке. Сврха 
обавезујуће, али никако формалистичке посете, јесте упознавање понуђача са логистичким условима наручиоца у којима ће се 
извршавати уговор и који су важни за сваког понуђача појединачно. Још један разлог за обавезан обилазак локације је следећи: 
Наручилац нема ноћну чуварску службу у објектима где се налазе кухиње, па понуђач мора имати тачну информацију о времену и 
начину достављаоа артикала који се испоручују свакодневно ујутру. Исппруке ( дневне и недељне) морају бити у тачно договорено 
време, како би кухиња благовремено припремиле оброке, у складу са утврђеним распоредом обедовања . Припрема оброка код 
Наручиоца се обавља у току целог дана. Наручилац сматра да овај захтев има изузетно велике логичке везе са предметпм набавке за 
наручиоца, јер се не сме дозволити било какав поремећај у обезбеђељу редовних оброка за болеснике. Такође нисмо сматрали да ће 
обилазак представљати толики трошак за потенцијалног понуђача, јер је свакако вид упознавања сваких потенцијалних понуђача са 
свим што носи испорука намирница до крајње тачке, односно до наручиоца, како у виду  раздаљине, тако и су виду логистичких 
услова које се налазе код наручиоца. Сваки понуђач који буде изабран у поступку јавне набавке, сусретаће се свим тим условима 
прилоком извршења уговорне обавезе. Ако потенцијални понуђач сматра да обилазак локације предстваља додатан трошак, треба ту 
ставку наведе у образац припреме трошкова понуде, који се налази на страни 37. конкурсне документације. 
 
3. Поступак јавне набавке је обликован у две партије и у партији бр. 2 - Остале намирнице за исхрану болесника се налазе 63 
ставке, које јесу истоврсне али то не представља основ који аутоматски омогућава наручиоцу да их определи као јединствени предмет 
набавке. Сматрамо да су овако дефинисаном конкурсном документацијом, односно спецификацијом за партију бр. 2, повређени 
чланови Закона о јавним набавкама и то чл. 9 Начело ефикасности и економичности, чл. 10 Начело обезбеђивања конкуренције и чл. 12. 
Начело једнакости понуђача. Обезбеђивање конкуренције, односно омогућавање већем броју понуђача да поднесу понуду у конкретном 
поступку јавне набавке, основни је начин обезбеђења економичне употребе јавних средстава. На овај начин сте итекако сузили 
конкуренцију и омогући сте само одређеним понуђачима да поднесу понуде, а не сваком заинтересованом лицу, како то дефинише 
Закон о јавним набавкама, јер предметна партија може бити обликована у минимално 5 партија и мањи је број понуђача који могу све 
ставке да испоруче. 
Одговор: Наручилац не сматра да је тиме што предмет јавне набвке није определио према партијама грубо крши начело 
обезбеђивања конкуренције. Наручилац је обиковао поступак јавне набавке у складу са својим објективним потребама, водећи 
рачуна да свака партија представља логичку целину и да буде обликована по принципу истоврсних добара. Предметни поступак није 
обликован у више партија, јер је дошло до измењених околности у пословању, смањених складишних и кадровских капацитета у делу 
пријема робе, те је и то један од разлога зашто је наручилац захтевао да потенцијлни понуђачи обиђу локацију и упознају се са 
логистичким условима. Пријем и складиштење великих количина намирница физички и временски би ограничио наручиоца уколико 
би предмет био обликован по партијама јер би велики број добављача истовремено достављао намирнице, а Наручилац нема 
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техничких и кадровских капацитета да складишти веће количине, што отежава организовање пријема робе. Због свега наведеног 
наручилац је одлучио да спроведе поступак јавне набавке обликован само у две партије.  
Овом приликом још једном молимо све потенцијалне понуђаче да закажу свој термин обиласка локације. 
 

Комисија за јавнуи набавку бр.51/17-Д/ОП 
 
 


