На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и
68/15), Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
Београд, доставља заинтересованим понуђачима следеће:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ЈНМВ 3/17, БР.1: Набавка услуга – Оглашавање у дневним новинама

Питање од стране потенцијалног понуђача:
„Предмет обраћања: молба за појашњење у вези са дефинисањем критеријума за доделу
уговора у поступку ЈН МВ 3/17.
Питање у вези са којим се тражи појашњење: дефинисање критеријума за доделу уговора у
вези са чл. 84. и 85. Закона о јавним набавкама.
Образложење: Чл. 84. ст. 2. Закона о јавним набавкама 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. Ст. 3.
истог члана додаје да наручилац 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. Чл. 85. ст. 1. истог закона дефинише да су
критеријуми за оцењивање понуде економски најповољнија понуда или најнижа понуђена
цена, а ст. 2. предвиђа на којим алементима се заснива критеријум економски најповољније
понуде. Чл. 85. ст. 5. Закона о јавним набавкама прописује да сваком елементу критеријума,
односно поткритеријуму, наручилац у конкурсној документацији одређује релативни значај
(пондер), тако да збир пондера износи 100. Ст. 6. истог члана додаје да избор између
достављених понуда применом критеријума економски најповољније понуде наручилац
спроводи тако што их рангира на основу пондера одређених за елементе критеријума. У
конкретном случају, у конкурсној документацији за предметну јавну набавку наручилац је
као критеријум назначио само најнижу понуђену цену без узимања у обзир било ког другог
елемента, који по природи ствари стоје у тесној логичкој вези са предметом јавне набавке.
Наиме, предмет јавне набавке је услуга оглашавања у дневним новинама. На економску
цену оглашавања, поред понуђене цене, у ствари кључно утиче и тираж конкретног медија,
јер што је тираж штампаног медија већи то је понуђена цена, доведена у везу са тиражом,
мања.
И обрнуто, ако је тираж конкретног штампаног медија мањи, цена оглашавања је,
економски и суштински гледано, већа, без обзира на то што је можда у питању нижи
апсолутни новчани износ. Стога молимо појашњење у вези са предвиђеним критеријумом
за доделу уговора.”
Одговор наручиоца:
- Чл. 10 Закона о јавним набавкама прописује да је Наручилац дужан да у поступку јавне
набавке омогући што већу конкуренцију. Даље прописује да наручилац не може да
ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује

у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити
коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
Чл. 84. ст. 1. Закона о јавним набавкама прописује да је Наручилац дужан да одреди исти
критеријум и елементе критеријума за доделу уговора у позиву за подношење понуда и у
конкурсној документацији.
Чл. 85. ст. 1. Закона о јавним набавкама прописује да су критеријуми за
оцењивање понуде:
1) економски најповољнија понуда или
2) најнижа понуђена цена.
У складу са наведеним, Наручилац је искључиво овлашћен да се определи за коришћење
критеријума економски најповољније понуде или, пак, критеријума најниже понуђене цене.
С обзиром на начело обезбеђивања конкуренције, слободу и интерес тржишта,
хармонизацију са прописима Европске уније, забрану дискриминације понуђача, у
овом случају штампаних медија, Наручилац се, не желећи да фаворизује ниједног
потенцијалног понуђача, а водећи рачуна о рационалном трошењу буџетских
средстава, определио за критеријум најниже понуђене цене.

У Београду, 03.02.2017. год

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

