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Појашњење Конкурсне документације ЈН ОП 1/2015 -

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –

НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА

У складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, у
даљем тексту: Закон) и захтева потенцијалног понуђача за појашњењем у вези припремања
понуде за јавну набавку добара – намирница, хране и пића, обликована по партијама,
достављамо одговор на постављенo питањe.
ПИТАЊЕ:

Молимо Вас за одговор на питање: У вашем одговору наводите "Уколико би до
тога ипак дошло, уз консултацију Управе за јавну набавку, вероватно се не
би вршила нова стручна оцена доспелих понуда већ би се аналогно члану 113
став 3
ЗЈН ишло
на закључење
уговора
са првим
следећим
најповољнијим понуђачем." Подсећамо Вас да након закључења уговора,
престаје важити Закон о јавним набавкама и примењује се Закон о облигационим
односима. У складу са наведеним, чл. 113. став 3. ЗЈН се примењује искључиво до
момента закључења уговора. У складу са наведеним, молимо Вас да измените
конкурсну документацију у наведеном делу (и у Моделу уговора), како би
понуђачи могли доставити прихватљиву понуду, у складу са чл. 61. став 1.
Напомињемо да ми као понуђачи немамо потешкоћа са испуњавањем уговорних
обавеза, али наведена дефиниција није у складу са Законом о јавним набавкама и
понуђачи се наводе да потпишу модел Уговора који није исто, у складу са
Законом о јавним набавка.
ОДГОВОР: Управо на то смо и мислили. Када се закључи уговор о ЈН на
исти се
између осталих закона и прописа примењује
и Закон о
облигационим односима.
Подсећам да је Уговор о ЈН двострано обавезан, да обе стране потписнице
уговора морају да испуњавају своје обавезе и да непоштовање одредаба из
уговора повлачи одређене консеквенце, што доноси непријатности и једној и
другој страни.
Нама као наручиоцима није циљ да дођемо у ситуацију да раскидамо
закључени уговор, потписијемо други са првим следећим најповољнијим

понуђачем или идемо у нови поступак ЈН, већ да коректно сарађујемо у
складу са потписаним Уговором и условима из КД.
Као наручиоци имамо обавезу према ГУ која обезбеђује средства за набавку
предметних добара, да се средством финансијског обезбеђења за добро
извршење посла, достављеним од стране најповољнијег понуђача заштитимо
од могућег непоштовања уговора. Као наручиоци, из области образовања,
нисмо једини који тражимо средство обезбеђења за добро извршење посла.
Мишљења смо, да у доброј вери, најповољнијем понуђачу неће бити сметња
достављање финансијског обезбеђења за добро извршење посла, барем је
тако било до сада.
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