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конкурсне

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-236/2014-11 за
доделу уговора о набавка службених одела за потребе фитосанитарне инспекције
за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као
и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs 12.11.2014. године,
Наручиоцу је, дана 14.11.2014. године електронском поштом стигао допис
потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег садржаја:

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом,
Комисија даје следећe одговорe:
 Позив за достављање понуда и конкурсна документација су објављени на
Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси
Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs 12.11.2014. године. Сходно члану 99. Закона о
јавним набавкама, рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности не може бити краћи од осам дана од дана објављивања позива за
подношење понуда. Сматрамо да смо испоштовали ову одредбу Закона, с обзиром
да је 8 дана од објаве позива за подношење понуда 20.11.2014. године.

 На страни 25/38 конкурсне документације наведено је да цена носи 60
пондера. Међутим, у последњем ставу направљена је техничка грешка уписом
броја 50 уместо 60 бодова.
Захваљујемо потенцијалном понуђачу на указаној примедби и молимо да
уважите ову грешку Наручиоца.
 Рок испоруке као елеменат критеријума носи 40 пондера што указује на
његов значај у конкретном поступку набавке, поред критеријума понуђене цене.
Наиме, Наручилац је каснио са покретањем поступка набавке због измене
Правилника о службеној легитимацији и службеном оделу фитосанитарног
инспектора, као и о начину вођења евиденције о издатим службеним
легитимацијама („Службени гласник РС“ број 48/10, 84/11 и 101/14) која је
уследила након ступања на снагу Закона о министарствима („Службени гласник
РС“ број 44/2014 од 26.априла 2014. године) по коме је престало са радом
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а почело са радом
Министартсво пољопривреде и заштите животне средине.
Након ступања на снагу новог Правилника о службеној легитимацији и
службеном оделу фитосанитарног инспектора, као и о начину вођења евиденције
о издатим службеним легитимацијама („Службени гласник РС“ број 48/10, 84/11 и
101/14) уследила је измена Закона о буџету Републике Србије (Закон о изменама и
допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину "Службени гласник
РС" 116/2014 од 27.10.2014. године).
Обавеза Наручиоца приликом доношења измена Закона о буџету је и
измена Плана набавки за текућу годину и усклађивање планираних потреба са
расположивим средствима добијених ребалансом буџета, што изискује детаљну
анализу за коју је потребно утрошити одређено време.
Имајући у виду наведено, као и то да средства за овај предмет набавке
нису планирана буџетом за 2015. годину, Наручилац је морао на овај начин да
вреднује рок испоруке како би најкасније до краја текуће буџетске године
реализовао уговор.
Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне
документације.
КОМИСИЈА
Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs
као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва
заинтересована лица га могу преузети електронским путем.

