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ЗАХТЕВ ЗА OБУСТАВУ ПОСТУПКА, ЈН бр.4-2/2020

Наручилац је дана 14.01.2020. године, путем електронске поште примио захтев за обуставу поступка за
јавну набавку бр. 4-2/2020.

Питање:
Поштовани
Објавом одговора на наша постављена питања на начин где сте објавили цео наш допис на
меморандуму и све наше податке објавили и пре отварања документације сте грубо прекршили
поверљивост података, за шта сте одговорни према чл. 20 Закона о ЈН.
Тражимо да се услед овакве повреде тајности о заинтересованим лицима пре отварања понуда
чини преседан и да то није допустиво. Дужни сте сада да обуставите поступак, а ми ћемо против
одговорног лица за овај прекршај поднети кривичну пријаву.
7. Komunikacija
Član 20
Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija
pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, kao i objavljivanjem od strane
naručioca na Portalu javnih nabavki.
Izabrano sredstvo komunikacije mora biti široko dostupno, tako da ne ograničava mogućnost učešća
zainteresovanih lica u postupku javne nabavke.
Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom
cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.
Komunikacija se mora odvijati na način da se obezbedi čuvanje poverljivih i podataka o
zainteresovanim licima, podataka o ponudama i ponuĎačima do otvaranja ponuda, da se obezbedi
evidentiranje radnji preduzetih u postupku i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima kojima se
uređuje oblast dokumentarne građe i arhiva.
Alati koji se koriste u komunikaciji elektronskim sredstvima i njihove tehničke karakteristike moraju
biti široko dostupni i interoperativni, takvi da koriste proizvode informacionih tehnologija u opštoj
upotrebi.
Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem
elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da
na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno
kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.
Поводом вашег одговора, овом приликом Вам скрећемо пажњу да се поседовање
сертификата не може предвидети као додатни услов.
Законом о јавним набавкама, члан 76, став 2 је предвиђено да се додатни услови
могу предвидети у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета.
Поседовање сертификата може једино предстваљати доказ о испуњености
додатних услова, како је то предвиђено чланом 77, став 2, тачка 2, подтачка 6 и то не ИСО
стандарда, који се базирају на начелу добровољности.
Уместо да се јасно определите у погледу додатних услова, односно да одговорите
на питање које тачно додатне услове захтевате у складу са Законом о јавним набавкама,
Ви тражите доказе за услове које нисте поставили.
Ни понуђач не производи тражена добра, већ их само дистрибуира до магацина
наручиоца, који сам не поседује ове стандарде.
Захтевом за поседовање наведених сертификата дискриминишете понуђаче без
истих, обзиром да је Законом о стандардизацији - чланом 4, предвиђено основно начело
-да се стандарди заснивају на добровољности и концезусу, а Ви постављате то
као обавезу.
Пошто за „озбиљне“ понуђаче сматрате само оне који поседују ове стандарде, у
какве онда наручиоце себе сврставате, обзиром да нешто тако важно нисте приуштили и
обезбедили Вашој „неозбиљној“ установи?
Ми не сматрамо да је овај израз увреда, јер се тако нешто одговорним и
квалификованим особама сигурно не би поткрало, а опет направили сте врло „озбиљан“
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прекршај горе наведеним поступком.
Сматрамо да је тај чин од стране Наручиоца само доказ да за вођење поступка ЈН
није ангажована квалификована особа, па се тиме заправо доводи у питање да ли ће сам
Наручилац моћи успешно да реализује уговор.

Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15), у даљем тексту Закон, даје следећи одговор:
Поштовани,
обавештавамо вас да ће Наручилац на основу ваших сугестија обуставити поступак јавне
набавке.

Службеник за јавне набавке
________________________________
Марко Митић
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