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Предмет: Додатне информације – појашњење конкурсне документације за ЈНМВ бр. I-015/1-16, набавка
ХТЗ опреме
Један од потенцијалних понуђача поднео је дана 19.05.2016.године Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр I-015/1-16 – набавка ХТЗ опреме
наводећи:
„Сходно члану 63. ЗЈН, молимо вас да исправите конкурсну документацију у оквиру критеријума за доделу
уговора и то у делу који се односи на бодовање квалитета.
Методологија и основ доделе пондера по критеријуму квалитета нису прецизно и детаљно описани, па самим
тим није могуће објективно рангирање, што код понуђача отвара сумњу у постојање намере елиминисања
конкуренције и давања предности одређеном понуђачу тим пре јер је за овај критеријум одређен велики број
пондера. У исто време, као елементи критеријума за доделу уговора, наведени су услови за учешће што је у
супротности са ЗЈН.
На страни 9/33 конкурсне документације Наручилац наводи:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује тако што:
Уз понуду понуђачи су обавезни да доставе за сваки производ из техничке спецификације декларацију
производа и по један узорак за следеће производе: (навод артикала)
Код критеријума за оцену квалитета на страни 12/33 наведено је следеће:
Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе декларације производа који се нуди за све позиције из техничке
спецификације.
Квалитет производа стручна комисија Наручиоца оценити ће упоређивањем декларација производа, оценом
функционалности и оценом естетског изгледа.
Поред декларација производа Понуђачи уз понуду достављају и по један узорак за следеће производе: (навод
артикала)
Законом о јавним набавкама, чланом 61 став 1, прописано је да наручилац треба да сачини документацију
тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.
Члан 84 ЗЈН у ставу 1 прописује да елементи критеријума на основу којих наручилац додељује уговор морају
бити описани и вредновани, не смеју бити дискриминаторски и морају стајати у логичкој вези са предметом
јавне набавке.
Став 2 истог члана наручиоца обавезује да у конкурсној документацији наводи, описује и вреднује
критеријум и све елементе критеријума које намерава да примени, а посебно наводи методологију за доделу
пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда.
Чланом 85. став 4. ЗЈН прописано је да услови за учешће из члана 75. и 76. ЗЈН, не могу бити одређени као
елементи критеријума.
У овом случају се из изложеног јасно види да су додатни услови (чл 76 ЗЈН) одређени као критеријум за
оцену квалитета чиме је прекршен члан 85 став 4 ЗЈН.

Остаје нејасно како ће стручна комсија Наручиоца вршити оцењивање квалитета.
Како, са чим и које елементе декларација ће комисија упоређивати и како ће се оцењивати то што се
упоређује?
Како ће се оцењивати и шта се сматра под функционалност производа? На пример, постојање великог броја
дубоких џепова на оделима сматра се неопходна функционалност за обављање неке делатности, док је у исто
време неприхватљиво постојање било каквог џепа за обављање неке друге делатности.
Како се оцењује естетски изглед? На основу чега Понуђач може да задовољи нечије естетске прохтеве и
понуди прихватљиву понуду ако их Наручилац није описао?
Сходно наведеном, као и оцени Републичке комисије која је устој ситуацији донела Решење о поништењу
поступка Јавне набавке (из кога наводимо цитат у коме подсећају на обавезе Наручиоца везано за
одређивање критеријума), молимо Вас да измените конкурсну документацију у делу IV - КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, и сходно члану 63 ЗЈН продужите рок за подношење понуда.
Цитат из Решења Републичке комсије бр. 4-00-506/2013:
У случају да се наручилац одлучи за критеријум економски најповољнија понуда, дужан је да поступи у
складу са наведеним одредбама ЗЈН и Правилника, тј. да у конкурсној документацији на јасан и објективно
проверљив начин предвиди методологију доделе пондера за све елементе критеријума и да детаљно опише
параметре по којима ће оцењивати испуњеност сваког од предвиђених елемената критеријума. Осим тога,
наручилац је дужан да наведе које доказе је потребно да доставе понуђачи, у вези са предвиђеним
елементима критеријума и у којој мери ће тражени докази бити од значаја приликом оцене елемената
критеријума, те да предвиђена методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума омогући
накнадну објективну проверу оцењивања понуда. Наведено треба да омогући понуђачима да сачине понуду
која ће, (уколико буде оцењена као исправна, одговарајућа и прихватљива), моћи да буде објективно и у
односу на остале понуде, равноправно рангирана, односно, која потенцијално може бити изабрана за
најповољнију понуду.“
Одговор Наручиоца:
Приликом израде конкурсне документације за јавну набавку бр. I-015/1-16, набавка ХТЗ опреме дошло је до
грешке на страни 7 од 33 и на страни 9 од 33, тако што је Наручилац навео да испуњеност додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује тако што:
Уз понуду понуђачи су обавезни да доставе за сваки производ из техничке спецификације декларацију
производа и по један узорак за следеће производе:
1. Радне ципеле ( позиција 1)
2. Радна одела ( позиција 2)
3. Грудњак ( позиција 14)
4. Прслук (позиција 15)
Пошто је квалитет одређен као један од елемената критеријума за доделу уговора и пондерисаће се на основу
достављаних декларација за сваки производ из техничке спецификације и по једним узорком за горе
наведене производе, наручилац ће сходно члану 63. ЗЈН извршити измену конкурсне документације тако што
ће се брисати на страни 7 од 33 и на страни 9 од 33 додатни услови за учешће у поступку јавне набавке,
односно наручилац не захтева додатне услове за учешће. Такође сходно члану 63. ЗЈН биће продужен рок за
достављање понуда.
Квалитет као један од елемената критеријума за оцењивање понуда, оцењиваће се тако што понуђачи уз
понуду достављају за сваки производ из техничке спецификације декларацију производа и по један узорак за
следеће производе: радне ципеле ( позиција 1), радна одела ( позиција 2), грудњак ( позиција 14) и прслук
(позиција 15).
Декларацијом производа понуђачи доказују да сваки производ појединачно задовољава захтеве наручиоца из
техничке спецификације, односно узорцима за четири наведена производа доказује да задовољава
карактеристике из достављене декларације.
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на страни 12 од 33 тако што ће се квалитет као
један од елемената критеријума пондерисати на следећи начин:

КВАЛИТЕТ – К (30 пондера)
Понуђач који не достави све декларације производа из техничке спецификације и по један узорак тражених
производа не добија пондере.
Понуђачу који достави све декларације производа из техничке спецификације и по један узорак тражених
производа додељује се 30 пондера применом следећих подкритеријума:
-

За све декларације производа и тражене узорке
Састав материјала за одела са највећим процентом памука
Материјал одела са највећом грамажом (мах. 250 гр/м²)
Најмање скупљање одела при прању (по дужини)

5 пондера
10 пондера
10 пондера
5 пондера

Д
СМ
ГР
С

К= Д + СМ + ГР + С
Састав материјала код осталих понуђача који су доставили све декларације производа из техничке
спецификације и по један узорак тражених производа пондерисаће се на следећи начин:
СМ пон
СМ = ---------------- х БП
СМ макс

СМ пон – Састав материјала (памука) понуде која се пондерише
СМ макс - Састав материјала (памука) понуде са највећим процентом
памука
БП – број пондера (10)

Грамажа материјала код осталих понуђача који су доставили све декларације производа из техничке
спецификације и по један узорак тражених производа пондерисаће се на следећи начин:

ГР пон
ГР = ---------------- х БП
ГР макс

ГР пон – Грамажа материјала понуде која се пондерише
ГР макс – Грамажа материјала понуде са највећом грамажом по м²
БП – број пондера (10)

Скупљање материјала приликом прања по дужини код осталих понуђача који су доставили све декларације
производа из техничке спецификације и по један узорак тражених производа пондерисаће се на следећи
начин:
С мин
С = ( 1- _________ ) х БП

Ц пон

С мин – понуда са минималним скупљањем материјала приликом прања
С пон – скупљање материјала приликом прања понуде која се пондерише

БП – број пондера (5)

На основу свега наведеног наручилац ће сходно члану 63. ЗЈН извршити измену конкурсне документације и
продужити рок за достављање понуда.

ЈП „Ковински комуналац“ Ковин
Матијевић Никола

