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13.09.2018. године

ПРЕДМЕТ: одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.2
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 12.09.2018.године, у писаном облику,
путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну
набавку добара-храна,пиће и остали материјал за угоститељство ЈНОП-ОС 34/2018, у оквиру
кога је поставило следећe питање:
„Поштовани,
Пошто Вам се набавка састоји из 3 дела, да ли је постоји могућност да се поднесе
понуда за само један део партије, конкретно за део-остали материјал за угоститељство?
Уколико се понуда мора поднети за све делове у целини, не стављате све понуђаче у исти
положај, јер нема свака фирма више делатности како би могла да учествује на Вашој јавној
набавци. Такође уколико постоји могућност за подношење понуде за само тај један део,
додатни услови које сте навели нису на месту, јер нама као фирми која се бави трговином и
велепродајом није потребно 5 запослених лица да би несметано могли да Вам испоручујемо
добра која тражите, као што нам нису потребни дипломирани технолог, HASSAP сертификат и
хладњача и финансијска добит од 60.000.000 динара јер су производи у том делу набавке
јефтина робе и није лако направити толику финансијску добит за само једну годину. Молимо
Вас да партију поделите на посебне делове како би сви понуђачи у складу са законом били у
једнаком положају.“
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњење:
Не, не постоји могућност да се понуда поднесе само за „један део партије“ јер набавка
није обликована по партијама односно уколико се не понуде сва тражена добра наведена у
табели понуде, понуда ће бити неприхватљива.
Одредбе Закона о јавним набавкама не утврђују законску обавезу наручиоца да
приликом покретања поступка исту обликују по партијама (осим код централизованих), тако
да обликовање јавне набавке по партијама представља могућност и одговорност наручиоца.
Имајући у виду претходно искуство у извршењу јавне набавке обликоване по
партијама (немогућност да извршавамо јавну набавку према нашим стварним потребама
улазимо у додатна уговарања и додатне трошкове док нам стоје заробљена средства по
другим партијама у оквиру постојећег Оквирног споразума), наручилац је довео у логичку
везу примену члана 9. и члана 76. Закона о јавним набавкама са предметом јавне набавке.
Такође вам указујемо, да уколико самостално не испуњавате задате услове, у могућности сте
да наступите у оквиру заједничке понуде у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.
Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне документације.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs у року од 3 дана од дана пријема захтева.
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