Средња занатска школа
Ул. Вукасовићева 21а
11090 Београд - Раковица
Датум: 25.06.2018. године
Дл. број: 39-111
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем: ЗЈН) и Конкурсне документације од
01.06.2018. године за отворени поступак јавне набавке бр. 1.2.1./18 – „Исхрана ученика Припрема и дистрибуција школског оброка“, (у даљем тексту: Конкурсна документација),
Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Средње занатске
школе у законском року, свим заинтересованим лицима, објављује

Одговоре и појашњења на питања (указивања)
постављена од стране заинтересованог лица
за отворени поступак јавне набавке бр. 1.2.1./18 – „Исхрана ученика - Припрема и
дистрибуција школског оброка“
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање/указивање
заинтересованог лица, па потом одговор на исто:
Питање бр. 1:

Страна 1 од 6

Одговор на питање бр. 1: Намера наручиоца ни у ком случају није била да дискриминише
било ког понуђача или их стави у неједнак положај, већ се искључиво водио перцепцијом да
будући добављач треба да има искуства са припремом оброка за децу са посебним потребама.
Отуда је наручилац и извео логичку везу са предметом јавне набавке. Наравно, са друге стране
је Комисија и детаљно размотрила наводе заинтересованог лица и закључила да би
изостављањем наведеног дела додатног услова додатно повећала конкуренцију, а да би циљ
референтности и способноси будућег добављача, у задовољавајућој мери могла да осигура кроз
први део тог додатног услова уз додатак да је јеловник довољно прецизно дефинисан да савесни
понуђачи могу оценити да ли имају капацитета и стручности да по истом припреме мало
специфичније оброке од уобичајених. Комисија ће у том смислу изменити конкурсну
документацију.
Што се тиче навода у вези броја година он произилази из логичког тумачења члана 77. став 2.
тачка 2) подтачка (2) ЗЈН и то дела, цитат: „...за период који није дужи...од пет година за добра
и услуге...“. Законодавац је ту, по мишљењу Комисије, јасан јер је дозвољно да сам наручилац у
оквиру периода који му је на диспозицију оставио законодавац одреди број година за пословни
капацитет понуђача. У том смислу, заинтересовано лице није навело извор праксе надлежних
органа, нити је конкретно указао у чему се састоји дискриминација и/или неједнаскост
понуђача када се захтева период од последње две године за референцу (2016/2017). Из тог
разлога, Комисија за сада остаје при том делу овог додатног услова.
Страна 2 од 6

Питање бр. 2:

Одговор на питање бр. 2: И ако је заинтересовано лице изнело тврдње који се могу довести у
логичку везу са предметом јавне набавке, за тренутну формулацију додатног услова се никако
не може рећи да није у логичкој вези са предметом јавне набаке из разлога јер се уређај за
хлађење може регулисати у случајевима када исти није потребан, док у случају када се превози
нпр. јогурт се може подесити на температуру по произвођачкој декларацији (у већини случајева
0 С°) . У сваком случају се овакав услов не може оценити као дискриминаторски јер сви
субјекти који послоју са храном су обавезни да имају термоизолациону комору на
возилима. Међутим, Комисија ће још једанпут, пре свега због указивања заинтересованог лица,
испитати тржиште и логичку везу са предметом јавне набавке овако дефинисаног услова и у
случају да је неопходно извршити измену конкурсне документације у том смислу, исто и
учинити.
Питање бр. 3:

Страна 3 од 6

Страна 4 од 6

Страна 5 од 6

Одговор на питање бр. 3: Тренутна формулација начина испуњавања додатних услова када је
у питању група понуђача је прописана у складу са ЗЈН, те формално не можемо говорити о
некој повреди прописа у смислу ЗЈН, али је Комисија са друге стране потенцијалну колизију
Закона о безбедности хране и ЗЈН увидела, те ће у том смислу изменом конкурсне
документације преформулисати начин испуњења додатних услова од стране групе понуђача,
имајући пре свега у виду врло стриктне норме, поменутог Закона о безбедности хране.
Питање бр. 4:

Одговор на питање бр. 4: Комисија је уверена да је заинтересовано лице начинило превид јер
је на страни 11. Конкурсне документације управо предвиђена формулација слична предложеној
када је у питању испуњење овог додатног услова, и то, цитат: „...фотокопије и извештаји са
надзорних провера уколико је сертификат издат у периоду дужем од годину дана од дана
објављивања позива за подношење понуда“. С тим у вези, Комисија је већ предметну
формулацију предвидела, те не види основ за указивање заинтересованог лица у том смислу.
Комисија за ЈН ОП бр. 1.2.1./18
Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа.
Страна 6 од 6

