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ПРЕДМЕТ:

Додатно појашњење у вези конкурсне документације за поступак јавне набавке
мале вредности – Набавка услуге оглашавања у дневном листу, Бр. XI-13-40459/2017

Наручилац је дана 23.03.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везано за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности - Набавка
услуге оглашавања у дневном листу, Бр. XI-13-404-59/2017, које гласи:
„Питање у вези са ЈН бр.ХI-13-404-59/2017
Правни основ обраћања: чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама који прописује да заинтересовано лице
може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Предмет обраћања:
молба за појашњење у вези са дефинисањем критеријума за доделу уговора. 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 штампаном медију.
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. “

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:
Наручилац остаје при захтевим датима у конкурсној документацији, те ће избор најповољније понуде
наручилац извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.
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