Појашњење конкурсне документације - одговори на питањa заинтересованог
лица за јавну набавку добара бр. Д-02/17 Набавка прехрамбених производа
намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу
Питање:
На основу члана 63 став 1 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012, 14/2015,
68/2015) обраћамо вам се за следеће појашњење:
На страни 11/78 ваше конкурсне документације под тачком XII-додатни услови сте за партију –
месо свеже јунеће, свињско и изнутрице предвидели: а) Понуђач задовољава услове само
уколико је произвођач:
Овако дискриминаторски услов само за једну партију од 9 за коју спроводите јавну набавку је
супротно начелима јавних набавки јер се не обезбеђује једнак положај свих понуђача а и не
обезбеђују конкуренцију међу понуђачима.
И вама и нама као и другим понуђачима је познато да овај услов испуњава само један понуђач
који вас је до сада а и сада снабдева ''Котленик промет'' доо Лађевци а то су стадо 1000 свиња
и 200 јунади у турнусу, камиони за транспорт живе стоке и остало.
Омогућите свим понуђачима једнаке услове на то вас важећи прописи обавезују.

Одговор:
Дефинишући захтев да понуђач задовољава услове за учешће у поступку само уколико је
произвођач, наручилац није искључио могућност да понуђач за конкретну набавку (партију)
испуни дефинисане додатне услове достављајући понуду са подизвођачем или достављајући
заједничку понуду, а самим тим није нарушио ни начело обезбеђивања конкуренције и начело
једнакости понуђача (чл.10. ичл.12. ЗЈН).
Наручилац је од самог почетка примене Закона о јавним набавкама свеже месо набављао
искључиво од произвођача и то је био додатни услов у свим поступцима набавке до сада.
Овакав захтев односно додатни услов произилази из настојања наручиоца да се због
здравствене безбедности и доследне примене процедура Програма за безбедност хране
ХАЦЦП на најмању могућу меру сведе манипулација свежим месом пре пријема у складиште
наручиоца. Свеже месо је једина намирница која се набавља а да није упакована у
одговарајућа паковања од стране произвођача па је самим тим посебно осетљива при
транспорту и манипулацији. Набавка директно од произвођача повећава ефикасност реакције
наручиоца у евентуалним ''кризним ситуацијама'' чију хронологију догађаја Закон о безбедности
хране на посебан начин описује. Овако организована набавка је и економичнија па је и
економичност једно од битних начела којим смо се руководили као и рационалност у трошењу
буџетских средстава што је једно од руководних начела у планирању и реализацији набавки
Ценећи специфичност сваке од партија понаособ, у предметном поступку набавке дефинисани
су и посебни - додатни услови за сваку партију, па и за партију 1 - Месо свеже, јунеће, свињско
и изнутрице.
Захтев прописан у додатним условима за сопственим товом, један је од предуслова за
обезбеђивање континуитета испоруке квалитетном и безбедном сировином, а дискриминација
у датом случају је искључена детаљним сагледавањем тржишта произвођача, где су сазнања
наручиоца управо та, да има више правних лица која имају сопствени тов.
Такође, минимални технолошки услови који су и гарант континуираног и ефикасног
организовања процеса производње код понуђача, захтевају и одговарајући број кадрова, као и
испуњавање захтеваних услова у погледу других повезаних ресурса, којима понуђач треба да
располаже у процесу производње предметног добра, како би могао да испуни захтеве тржишта
у ширем смислу (како комерцијалног тако и у домену јавних набавки), а ти услови су значајно
захтевнији у односу на услове, одн, захтеве из конкурсне документације наручиоца у
предметном поступку набавке за дату партију.

