adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica
Odsek za javne nabavke
telefon: +381 24 645-513
fax: +381 24 645-515
e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com
PIB: 105303985
matični broj: 08881294
račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor

Датум: 24.02.2017.
Број: 01-1083/03-17-6
Суботица
На основу чл. 63. став 3. ЗЈН(,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 И 68/2015), Комисија за ЈН
припремила је:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНМВ 03-17 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
Питање заинтересованог лица бр.1:
Молимо Вас да нам појасните зашто сте у конкурсној документацији прописали као пондерисање
удаљеност продајног објекта од наручиоца, и то са 30 пондера. Удаљеност продајног објекта нема
никаквог утицаја на реализацију саме јавне набавке, јер сте у конкурсној документацији навели да
је рок испоруке 48 часова од достављања наруџбенице. Стога ни не можете пондерисати
удаљеност објекта понуђача од удаљености објекта наручиоца.
Одговор комисије бр.1: Комисија прихвата сугестију заинтересованог лица и врши измену
Конкурсне документације.
Питање заинтересованог лица бр. 2:
На страни 10/34 конкурсне документације, дефинисали сте следеће:
3.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА:
Највећи могући број добијених пондера код овог елемента критеријума је 70, који добија понуда са
најнижом понуђеном ценом. Остали понуђачи добијају пропорционално мањи број пондера за понуђену
цену која се обрачунава према следећој формули:
УКУПНА ВРЕДНОСТ = НАЈМАЊА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ x 70
ВРЕДНОСТ ИЗ ПОНУДЕ КОЈА СЕ БОДУЈЕ
Удаљеност продајног објекта од Наруĉиоца ...............................................................................30 пондера
Од 0 - до 10 км ................................................................... 30 пондера
Од 11 – до 40 км ............................................................... 15 пондера
Преко 40 км ........................................................................... 0 пондера

Овако дефинисаним КРИТЕРИЈУМОМ, неоспорно сте повредили следеће чланове закона:
Члан 10.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да
учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
Члан 12.
Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим
понуђачима.
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или
личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације
делатности коју обавља понуђач.
Члан 76. став 6.
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Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у
логичкој вези са предметом јавне набавке.

Одговор комисије бр. 2:
Комисија прихвата сугестију заинтересованог лица и врши измену Конкурсне документације у
делу Критеријум за оцењивање понуде, на странама 10 и 11, где уместо текста „Najveći mogući broj
dobijenih pondera kod ovog elementa kriterijuma je 70, koji dobija ponuda sa najnižom ponuđenom
cenom. Ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj pondera za ponuđenu cenu koja se
obračunava prema sledećoj formuli:
UKUPNA VREDNOST = NAJMANJA PONUĐENA VREDNOST
VREDNOST IZ PONUDE KOJA SE BODUJE
Udaljenost
prodajnog
objekta
...............................................................................30 pondera

x 70

od

Naručioca

 Od 0 - do 10 km ................................................................... 30 pondera
 Od 11 – do 40 km ............................................................... 15 pondera
 Preko 40 km ........................................................................... 0 pondera
MAX: Na osnovu člana 85. Zakona o javnim nabavkama(„Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15) ,
ocenjivanje ponuda će se obaviti primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.
Elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude prikazani su u sledećoj tabeli:
Red.
br.
1.
2.

Elementi kriterijuma

Ponderi

Ukupna vrednost nabavke

70

Udaljenost prodajnog objekta od Naručioca

30
100

UKUPNO:

Ukoliko više Ponuđača bude imao isti broj pondera prednost će imati Ponuđač koji je pre dostavio
ponudu.“ Уписује текст: „NAJNIŽA PONUĐENA CENA
Ukoliko više Ponuđača bude ponudilo istu cenu prednost će imati Ponuđač koji je pre dostavio
ponudu.“ Такође у делу „Образац понуде“ на страни 21, брише се из табеле текст „Udaljenost

prodajnog objekta Ponuđača od Naručioca (upisuje Ponuđač izraženu vrednost u km)“.
Комисија такође доноси одлуку да се измени Позив за подношење понуда на страни бр. 1, где се
уместо текста: „Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je:
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
Elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude prikazani su u sledećoj tabeli:
Red.
br.
1.
2.

Elementi kriterijuma

Ponderi

Ukupna vrednost nabavke

70

Udaljenost prodajnog objekta od Naručioca
UKUPNO:

30
100

Ukoliko više Ponuđača bude imao isti broj pondera prednost će imati Ponuđač koji je pre dostavio
ponudu.“ Уписује текст: „
Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je:
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NAJNIŽA PONUĐENA CENA
Ukoliko više Ponuđača bude ponudilo istu cenu prednost će imati Ponuđač koji je pre dostavio
ponudu.“
Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 03/17
Маја Живановић, мастер оецц.
Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица
Слободанка Радуловић, дипл. правница
Бела Еветовић,магационер
Борислав Давчик струковни мед.тех. водећи тех службе СХМП
Објављено:
-Порталу ЈН
-сајту Дома здравља
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