Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке
мале вредности добара - Храна за ученике у дневном боравку, редни број
набавке ЈНМВ 27/18, Комисија за јавну набавку даје заинтересованом лицу
следећа објашњења Конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1:
„У предметној конкурсној документацији у оквиру наслова "Техничке
карактеристике предмета јавне набавке" на страни 5/35 истичите, цитат:
,,Понуђач је у обавези да, о свом трошку ангажује акредитовану институцију
лабораторије (једну или више њих), која ће извршити узорковање ради
провере сировинског састава и здравствене исправности узоркованих
полипропиленских посуда, полиетиленске фолије, прибора за јело и
комплетне ПВЦ амбалаже, а у складу са приписима о узорковању и
испитивању прописаним од стране акредитоване институције која врши
наведену проверу и добијену (добијене) потврду-е достави Наручиоцу уз
понуду, као саставни део исте, којом се доказује сировински састав узорака и
да исти нису израђени од материјала опасним или штетним по људско
здравље". Затим на истој страни наводитете следеће, цитат: ,,Понуђач је у
обавези да, о свом трошку ангажује акредитовану институцију лабораторије
(једну или више њих), која ће извршити узорковање ради провере и давања
стручног мишљења о енергетској вредности и нутритивном саставу, за свако
од понуђених јела из Јеловника 1 и 2 и добијену (добијене) потврду-е достави
Наручиоцу уз понуду, као саставни део исте." Језичким тумачењем овакве
формулације обавеза понуђача може се закључити да ви од потенцијалних
Понуђача тражите да у периоду од Објављивања позива за подношење понуда
26.10.2018. године до истека рока за достављање понуда дана 05.11.2018.
године до 12 часова, односно за нешто мање од 7 (седам) радних дана
изврше све потребне анализе о енергетској вредности и нутритивном саставу
свих јела из предлога Јеловника 1 и 2, као и анализе о сировниском саставу и
здравственој исправности полипропиленских посуда, полиетиленске фолије,
прибора за јело и комплетне ПВЦ амбалаже. Имајући у виду да сте Наручилац
коме није први пут да спроводи поступак јавне набавке чији је предмет
испорука хране за ученике, не сумњамо да вам је позната чињеница да се
резултати испитивања које ви тражите не могу добити у року краћем од 10
радних дана, а ви остављањем понуђачима рок од непуних седам радних
дана кршите начело обезбеђивања конкуренције у поступцима јавних набавки
из члана 10. Закона о јавним набавкама, према коме је Наручилац дужан да у
поступку јавне набавке обезбеди што је могуће већу конкуренцију.
На основу свега изнад наведеног тражимо од вас да Понуђачима омогућите
да доставе потребне потврде акредитованих лабораторија о спроведеним
свим траженим анализама, које су урађене и пре дана објављивања Позива
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за подношење понуда или уколико останете при садашњој формулацији, која
је, поновићемо још једном супротна члану 10. Закон о јавним набавкама,
одредите прикладан рок за достављање понуда како би потенцијални
понуђачи били у прилици да сачине прихватљиве понуде.“

ОДГОВОР 1:
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити
од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, што заинтересовано
лице и чини, али неосновано.
У „питању“ заинтересовано лице тврди да понуђачи немају довољно времена
за прикупљање захтеване документације и да је Наручилац прекршио начело
обезбеђивања конкуренције у поступцима јавних набавки из члана 10. Закона
о јавним набавкама, према коме је Наручилац дужан да у поступку јавне
набавке обезбеди што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац истиче да је нетачна тврдња заинтересованог лица да је Наручилац
Конкурсном документацијом ограничио конкуренцију и да није обезбедио
једнак положај свим понуђачима, обзиром да је испоштовао сва начела јавних
набавки, као основне предуслове за законитост поступка предметне јавне
набавке.
Такође, Наручилац мора истаћи да ни у једном делу Конкурсне документације
није наведено да Потврду лабораторије акредитоване институције о
сировинском
саставу
и
здравственој
исправности
узорковане
полипропиленске посуде, полиетиленске фолије, прибора за јело и комплетне
ПВЦ амбалаже, нијсу израђене од материјала опасним или штетним по
људско здравље и да Потврду лабораторије акредитоване институције о
одређивању енергетске вредности и нутритивног састава узоркованих јела
Наручилац неће прихватити као доказ уколико је са датумом пре објављивања
Позива за подношење понуда на Портају јавних набавки, тј. пре 26.10.2018.
године.
Наручилац у Конкурсној документацији захтева да оброци морају бити
припремљени од свежих, конзервираних и замрзнутих намирница, у свему у
складу са Правилником о ближим условима за организовање, остваривање и
праћење исхране ученика у основној школи (Службени гласник РС, бр. 68/2018
од 07.09.2018. године) и да за свако од понуђених јела из Јеловника 1 и 2 мора
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доставити потврду-е лабораторије акредитоване институције, као саставни део
своје понуде.
Уколико је заинтересованом лицу било нејасно дали ће Наручилац прихватити
као доказ Потврде лабораторија акредитованих институција са датумом пре
објављивања Позива за подношење понуда, могао је да искористи своје
законско право и да постави питање у том контексту, уместо да износи нетачне
тврдње.
Имајући у виду све напред наведено, Наручилац сматра да нема основа за
продужење рока за достављање понуда и остаје у свему при захтевима из
Конкурсне документације.

Објашњење Конкурсне документације број 1.
У Београду,
дана 02.11.2018. године
Комисија за јавну набавку
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