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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Наручилац Градса управа града Сомбора доноси,

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање везано за
јавну набавку - Набавка тонера и рибона за потребе
Градске управе Града Сомбора

Питање:
1. „На страни 13 од 43 КД, дефинисали сте да ће се одлука о додели уговора о јавној
набавци мале вредности донети применом критеријума
„економски најповољнија понуда“, и то користећи следеће елементе критеријума

1) Понуђена цена (висина понуђене премије).............................................40 пондера
2) Одазив на рекламацију(рок у сатима).....................................................30 пондера
3) Брзина доставе (изражен у сатима)..........................................................30 пондера
УКУПНО ПНДЕРА........................................................................................100 пондера
Захтевом да се одазив на рекламацију и брзину доставе рачунају у сатима, поступили сте
супротно Закону о јавним набавкама јер сте истим ограничили конкуренцију на начин да
захтевано могу да испуне искључиво понуђачи са територије града Сомбора.
С тога вас молимо да измените КД, тако што ћете рок изражен у сатима, заменити роком
израженим у минутима, како бисте омогућили што већем броју понуђача да учествују у овој
набавци, односно како би у овој набавци могли да учествују искључиво понуђачи који се
налазе у непосредној близини Градске управе града Сомбора.

2. “На странама 8/43 и 9/43 КД навели сте да се испуњеност обавезних и додатних
услова доказује потписаном и овереном Изјавом о поштовању обавеза из члана 76. и 76. ЗЈН
(Образац 10)
Образац број 10 није Изјава о испуњености наведених услова.
На страни 9/43 КД нетачно сте интерпретирали члан 79. став 2. у коме се наводи да је
наручилац дужан да пре доношења одлуке о додели уговора захтева од најповољнијег
понуђача да достави тражене доказе о испуњености услова.
Ви сте навели да Наручилац може да тражи достављање доказа и то: стоји празно

Одговори:
1. Градска управа града Сомбора због специфичности посла и недостатка магацина у
којем би лагеровала предметна материјална добра не може дуго да чека на испоруку. Из тих
разлога, потреба Градске управе града Сомбора је да се предметна добра испоручују
сукцесивно у што краћем временском року.
Нема разлога да се одазив на рекламацију и брзину доставе не искаже у сатима, јер су
сати основна мерна јединица.
2. У конкурсној документацији, на странама 8/43 и 9/43 КД, направљена је техничка
грешка у делу у коме се наводи да Наручилац „може“ да тражи достављање доказа уместо да
је „дужан“. Што се тиче „Образац 10“, треба да стоји „Образац 8“.

Контакт особа: Славица Сузић, телефон: 025/468-182, ssuzic@sombor.rs

