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Број: 931/2  Датум: 21.03.2019 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  

ЈН 14/19 УСЛУГЕ ПУЊЕЊА ТОНЕРА 
 

  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованог 
лица, који гласи: 
 

1. Као један од елемената критеријума за оцењивање понуда критеријум “економски 
најповољнија понуда”  прописали сте следеће: 

За критеријум 3. рок извршења (максимално 15 пондера) 

Напомена: Рок извршења не може бити дужи од 24 часа. У случају да понуђач наведе рок 
извршења дужи од 24 часа понуда ће бити одбијена као неприхватљива.Минималан рок за 
извршење неможе бити краћи од 1 час, понуде са краћим роком извршења од 1 час биће 
одбијене као неприхватљиве 

 Формула обрачуна пондера за рок извршења: 
 најкраћи понуђени рок извршења  х  максималан број пондера за критеријум 3. /    (15 
пондера)  понуђени рок извршења 
Морамо да Вам скренемо пажњу да овако прописаним критеријумима за оцењивање понуда 
кршите Закон о јавним набавкама. Наиме у члану 84.став  2. ЗЈН прописано је „ Елементи 
критеријума на основу којих наручилац додељује уговор морају бити описани и вредновани, 
не смеју бити дискриминаторски и морају стајати у логичкој вези са предметом јавне 
набавке“. Сасвим је јасно да је прописан рок за извршење услуге , који се , притом и 
пондерише, у сатима дискриминаторски, што даље за собом повлачи и то да наведеним 
кршите основна начела поступка и чланове 10 и 12 Закона о јавним набавкама, тачније 
начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача (дискриминаторски услови 
и критеријуми, превасходно територијални). Минимално прихватљив рок за извршење 
услуге од једног сата ни на који начин није у складу са Законом о јавним набавкама, због 
природе тражене услуге ви сте овако постављеним роком реално и тендециозно ограничили 
могућност учествовања у јавној набавци , дајући предности и фаворизујући понуђаче који су 
у кругу од 200 метара удаљености од наручиоца ( минимални рок као елемент критеријума у 
складу са чланом 85 ЗЈН, не сме да буде дискриминаторски и не сме да угрожава квалитет 
услуге-очигледно квалитет није много важан) . 
Уколико не измените наведено у складу са Законом бићемо принуђени да уложимо захтев за 
заштиту права на конкурсну документацију због кршења начела поступка. 
2. На странама 7-9 конкурсне документације за јавну набавку услуга- услуге пуњења 

тонера, у спецификацији/опису тонера појављују се ставке „ епсон оригиналне бочице за 
допуну“ ( 15 ставки ) , обавештавамо вас да се у овим случајевима ради о набавци добара 
– Епсон бочица, не о услузи пуњења. Даље имате ставке „ услуга замене старих тонера са 
новим оригиналним тонерима“ , опет се не ради о услузи пуњења него о испоруци добара 
оригиналних тонера/фотокондуктора/драмова.Такође, у више ставки наведени су 
оригинални кертриџи... 
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У складу са свим наведеним, молимо Вас да у складу са ЗЈН дефинишете дали се у 
предметној јавној набавци ради о набавци добара или услуга , и да у складу са тим дате 
спецификацију на основу које ће заинтересована лица бити у могућности да саставе 
одговарајућу и прихватљиву понуду, јер сада то свакако нису. 

Молимо Вас да измените конкурсну документацију у складу са свим наведеним и исправите 
учињене повреде поступка и важећих прописа. 

 
Дом здравља “Нови Сад” као наручилац даје следећи одговор : 

1. Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад (у даљем тексту: наручилац) је одређујући 
критеријуме за оцену понуда у свему поступио у складу са Законом о јавним набавкама и 
у складу са својим потребама.  
Наиме, елеменат критеријума за закључење оквирног споразума под редним бројем 3. 
рок извршења (максимално 15 пондера) је сачињен у складу са чланом 85. став 2. тачка 3) 
Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС"  број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) (у даљем 
тексту: ЗЈН), у којем се као елеменат критеријума економски најповољније понуде 
наводи рок извршења услуге у оквиру минимално прихватљивог рока који не угрожава 
квалитет као и максимално прихватљивог рока. 

Наручилац је у складу са својим потребама и захтевима за  пружење квалитетених а пре 
свега правовремених здравствених услуга својим корисницима, прописао максимално 
прихватљив рок извршења услуге од 24 часа који је примерен за потенцијалне извршиоце 
са целе територије Србије.  

Исто тако, прописан је и минимално прихватљив рок од 1 часа, јер сматрамо да рок 
извршења услуге краћи од једног сата није примерен за квалитетно пружање услуга.  

Да појаснимо, наручилац је прописао интервал у трајању од једног сата па на више, све 
до максимално 24 сата, што заначи да је понуђачима прописан интервал у трајању од 
укупно 23 сата у којем могу да изврше ову услугу.  

Ваши наводи да је наведени критеријум дискриминаторски и да фаворизује понуђаче у 
кругу од 200 метара удаљености од наручиоца, нису тачни и управо су супротни од онога 
што је наведено у конкурсној документацији. 

Наручилац је приликом сачињавања конкурсне документације у свему испоштовао 
одредбе начела обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача . 
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2. Што се тиче овог питања, у конкурсној документацији у прилогу број 3. под тачком 3.2. 
Техничке карактеристике (спецификације) су наведени сви тонери, кертриџи, бочице  и 
др. за које наручилац тражи услугу пуњења и замене или само замене наведених добара. 
Подсећамо Вас да је чланом 6а. ЗЈН прописано да уколико предмет уговора о јавној 
набавци чини више предмета (добара, услуга, радова), предмет јавне набавке се одређује 
према основном предмету уговора, односно предмет уговора јесте онај који чини већи 
део процењене вредности јавне набавке. 

Наручилац у свему остаје у складу са садржином конкурсне документације. 

                                                                                                                                    

КОМИСИЈА ЗА ЈН 14/19 


