Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 2433-9/16
Датум: 4. септембар 2019. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности
- Услуге штампе административног материјала за потребе Министарства спољних
послова редни број: ЈН 20/2019
на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 4.
септембра 2019. године:
1. Питање заинтересованог лица:
У складу са члановима 49 и 63 ЗЈН указујемо вам на следећу незаконитост у конкурсној
документацији. На страни 18 конкурсне документације, у тачки бр 6 додатних услова у
подтачки под словом в) наводи се следеће – да понуђач има седиште удаљено највише 20
км од адресе наручиоца. Овако дефинисан додатни услов није у складу са чланом 76. ЗЈН
из разлога што дискриминише понуђаче који нису у непосредној близини наручиоца. Даље,
овако дефинисан додатни услов није у логичкој вези са предметом јавне набавке јер се
географска локација седишта понуђача никако не може сматрати као потврда његовог
квалитета. Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију и врати је у законски
оквир.
1. Одговор Комисије:
Навођење растојања, између седишта Наручиоца и понуђача (20 км.) није дефинисано и
условљено квалитетом испоручених добара, већ практичном реализацијом испоруке, у
смислу времена достављања истих. Код пређашњих набавки овог типа, уговоре су добијали
и добављачи са удаљенијих локација (нпр.Н.Сада), који за одређене предмете набавке нису
могли извршити испоруке добара у току дана, правдајући то већим растојањем и
условљавајући време транспорта, акумулирањем веће количине испорученог материјала
како би се повећала исплативост превоза. У циљу превазилажења наведених потенцијалних
проблема, утврђена је као оптимална даљина, ваздушно растојање (полупречник од места
Наручиоца) од 20 км, што покрива ширу околину града Београда.

Да би се избегла свака сумња у евентуалну намеру Наручица да „дискриминише“ било којег
понуђача, наведени услов биће изостављен, са обавезом добављача да испоштује рокове
испоруке одређене од стране наручиоца за сваку конкретну поруџбину, као што је и
наведено у конкурсној документацији у тачки 4.8 и моделу уговора.
Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације.
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