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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 3/1-18/2020-7 

Датум: 28.08.2020. године 

 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА 

у поступку јавне набавке број 3/1-18/2020-2 

 

 

Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку у отвореном поступку број 3/1-18/2020-2 

(Образована Решењем број 3/1-18/2020-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима 

у вези са припремањем понуде. 

 

Питање 1: 

Поштовани, 

 

Обраћамо вам се као пуномоћник заинтересованог лица у поступку ЈН 3/1-18/2020-2, у складу 

са одредбом члана 63 став 2 Закона о јавним набавкама, следећим захтевом: 

 

Наручилац је, дана 21.08.2020. године, извршио измену Конкурсне документације у  

предметном поступку јавне набавке, чиме је прекршио више одредби Закона и то: 

 

- Одредбу члана 76 став 6 Закона о јавним набавкама 

- Одредбу члана 94 став 1 Закона о јавним набавкама 

- Одредбу члана 95 став 1 тачка 2 Закона о јавним набавкама 

- Одредбу члана 61 став 1 Закона о јавним набавкама 

- Одредбу члана 23 став 1 Закона о јавним набавкама 

 

Веома је чудно и неуобичајено како и под чијим утицајем се наручилац, 25 дана од дана 

објављивања Конкурсне документације за јавну набавку досетио да потпуно измени додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке тако да их постави у потпуној супротности са 

одредбом члана 76 став 6 Закона о јавним набавкама, у смислу да исти буду изразито 

дискриминаторски, односно такви да их може испунити само један понуђач на тржишту 

Републике Србије. Инсистирање на томе да је понуђач изводио радове на контејнерима 

"лабораториске" или медицинске намене, потпуно је у супротности са одредбом члана 76 став 

6 Закона о јавним набавкама, јер је технологија монтаже модуларних контејнера потпуно 

идентична ма којој намени контејнери да служе. 

 

Даље, наручилац се, после 25 дана, напрасно присетио да му је потребно 25 радно ангажованих 

лица за извођење радова, уместо првобитно планираних 10 радно ангажованих лица. 

 

Такође, наручилац продужењем рока за подношење понуда само до 01.09.2020. године, крши 

одредбу члана 94 став 1 у вези са одредбом члана 95 став 1 тачка 2 Закона, јер од постојеће 

јавне набавке у отвореном поступку практично прави јавну набавку мале вредности и, 

измишљањем потпуно нових услова за учешће у поступку, онемогућава понуђаче да, за само 

10 уместо 30 дана, припреме прихватљиву понуду, а све са циљем покушаја спречавања 

понуђача да поднесу благовремен захтев за заштиту права на овако противзаконито сачињене 
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измене. 

 

У вези са наведеним, напомињемо и то да је, за обезбеђивање сертификата EN ISO 9001:2008 

везан за EN ISO 3834-2:2005 предвиђен поступак у трајању од шест до дванаест месеци! 

Додајемо и то да Стандард EN ISO 3834 није свеобухватни систем менаџмента квалитетом, 

тако да је овакво дефинисање додатног услова за учешће у поступку усмерено само и 

искључиво на дискриминацију понуђача и кршење одредби члана 94 став 1 у вези са одредбом 

члана 95 став 1 тачка 2 Закона. 

 

На крају, додајемо и то да је, сходно одредби члана 61 став 1 Закона о јавним набавкама 

предвиђена обавеза наручиоца да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на 

основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. У оквиру предмера и предрачуна радова у 

Конкурсној документацији, на више места стоји одредница "Опционо... није укључено у цену", 

што је противно наведеном захтеву из члана 1 став 1 Закона, јер понуђачи, на основу тако 

сачињеног предмера и предрачуна, не могу сачинити прихватљиву понуду, односно не знају 

шта треба а шта не треба да урачунају у цену понуде. Оно што је, такође, индикативно, јесте да 

је наручилац сачинио и објавио предмер и предрачун, који је, највероватније, сачињен од 

стране неког од потенцијалних понуђача, јер позиције описане на наведени начин то 

недвосмислено потврђују. На тај начин, наручилац је довео у питање интегритет читавог 

поступка јавне набавке. 

 

Због свега наведеног, позивамо наручиоца да изврши измену Конкурсне документације, тако 

да иста буде сачињена у складу са основним начелима јавне набавке, пре свега са начелом 

забране дискриминације и начелом једнакости понуђача, да продужи рок за подношење понуда 

тако да понуђачи имају довољно времена да сачине прихватљиву понуду и да исправи 

наведене недостатке у оквиру предмера и предрачуна радова. 

 

Уколико наручилац не поступи на наведени начин, бићемо принуђени да поднесемо захтев за 

заштиту права у поступку јавне набавке. 

 

Молимо за потврду пријема мејла, у складу са чланом 20 Закона. 

 

Одговор 1: 

Набавка радова се не односи на контејнере него специфичну лабараторију за огледне животиње 

контејнерског модуларног типа па је неопходно да се јави адекватна фирма са неопходним 

сертификатима да технолошки одради тај део посла. Из тог разлога је захтевана наведена 

референца. Када је у питању број запослених, није од важности када се Наручилац „присетио“ 

него да ли је наведени услов постављен дискриминаторски и има ли логичку везу са предметом 

јавне набавке. С обзиром да ни сам потенцијални понуђач није навео било какву нелогичност у 

броју захтеваних радно ангажованих лица, мишљења смо да је и потврдио да су они заиста 

неопходни. 

Наручилац је продужио рок за подношење понуда у свему у складу са Законом о јавним 

набавкама. Измене конкурсне документације односиле су се на допуну додатних услова у овом 

поступку, а за достављање доказа који се односе на предметне додатне услове потенцијалном 

понуђачу не треба више од три дана. Тако рецимо, копирање нових 15 М-А образаца не може да 

траје дуже од сат времена, такође и копирање сертификата. Измене у обрасцу структуре цене 

такође не зхатевају време које је дуже од десет дана. Напомињемо да је укључујући и дан 



Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 

             Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд 

 3 

објављивања нове документације, понуђач имао пет дана за подношење захтева за заштиту 

права, што је и више него довољно. 

Стандарди који су захтевани неопходни су због саме компатибилности објекта, а то подразумева 

технолошку-конструктивну израду целокупне лабораторије. Иницијално од саме примарне 

конструкције до самог завршетка. Објекат због своје осетљиве намене, а то је функција објекта, 

као коначан продукт функционише по строгим климатизованим условима. У овом случају како 

је принцип изградње модуларног типа базираног на метално-контејнерској конструкцији 

неопходан је тражени сертификат због саме компакности објекта који се захтева због своје 

коначне адеквантне експлоатације. Напомињемо да је поред сертификата EN ISO 9001:2008 

везан за EN ISO 3834-2:2005 прихватљив и сертификат EN ISO 3834-2 јер испуњава тражене 

карактеристике и функционалне захтеве. 

Када је у питању део који се односи на предмер и предрачун указујемо да у конкурсној 

документацији стоји следеће: 

„Zidovi: Pocinkovano-plastificirani sendvič paneli Fasadni: ispuna mineralna vuna debiljine 150 mm, 

toplotni koeficijent 0,26 W/m2K Pregradni: ispuna poliuretan 50 mm, toplotni koeficijent 0,39 W/m2K 

boja: spolja RAL 9002, unutra RAL 9010. Opciono: oblaganje zidova inox limom u prostorijama u 

kojima se vrši pranje – nije uključeno u cenu“ 

Дакле, из саме документације јасно је да се опција inox не односи на даљу обрачунску радњу већ 

да је пројектант дао као опцију из технолошких разлога и иста се помиње кроз графику пројекта 

што је неопходно нагласити. 

Такође, у конкурсној документацији стоји следеће: 

„Opciono: sekundarni krov na dve vode sa blagim padom preko čitave površine objekta sa 

snegobranima – nije uključeno u cenu“ 

И у овом делу јасно је дефинисано да кров не улази у даљу обрачунску радњу али је кроз графику 

дат као постојећи из пројектантских параметара, па се на овај начин не калкулише. 

 

Питање 2: 

На страни 8 конкурсне документације, Додатни услови, Б) Неопходан пословни капацитет, 

захтевали сте следеће: 

- EN ISO 9001:2008 везан за EN ISO 3834-2:2005 Захтеви квалитета за фузионо заваривање 

металних материјала – свеобухватни захтеви квалитета везани за: Производњу базичних 

металних производа; Производњу и поправљање металних конструкција; Производња и 

поправлујање машина и опреме; Инсталација индустриских машина и опреме. 

Сматрамо да је формулација нејасна, тј. није добра. Стандард ИСО 9001:2008 се више не 

сертификује, већ је могуће извршити сертификацију стандарда ИСО 9001:2015.  

Битније од тога, нејасно је шта значи EN ISO 9001:2008 везан за EN ISO 3834-

2:2005. Имплементација стандарда EN ISO 3834-2 се свакако везује за процедуре стандарда ИСО 

9001 и није потребно посебно наглашавати њихову везу. Пошто сте у претходном ставци већ 

тражили имплементиран стандард ИСО 9001, молим вас да ову ставку измените и захтевате 

имплементиран стандард EN ISO 3834-2, који је заправо стандард за заваривање. 

 

Oдговор 2: 

Прихватљив је сертификат EN ISO 3834-2 јер испуњава тражене карактеристике и функционалне 

захтеве. 

 

Питање 3: 
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На страни 9 конкурсне документације, Додатни услови, В) Кадровски капацитет, захтевали сте 

следеће: 

- 6 грађевинских радника 

Да ли ћете као доказ признати М образац сваког радника грађевинске струке, нпр. молер, 

помоћник молера, гипсар или слично? 

 

Oдговор 3: 

Да. 
 

Питање 4: 

На страни 9 конкурсне документације, Додатни услови, В) Кадровски капацитет, захтевали сте 

следеће: 

- 2 радника која се баве термотехником 

Да ли у обзир долазе бравари који су уговором о раду ангажовани као бравари-монтери 

термотехничких инсталација? 
 

Oдговор 4: 

Да. 
 

Питање 5: 

На страни 9 конкурсне документације, Додатни услови, В) Кадровски капацитет, захтевали сте 

следеће: 

- Да понуђач има најмање 25 запослена или уговорно ангажована лица, а као Доказ М-А обрасце 

за запослене или уговором ангажоване људе. 

Конкретно за захтеване ангажоване инжењере, да ли у обзир долазе Уговори о допунском раду 

(које Закон о раду препознаје као валидне)? За Уговоре о допунском раду је немогуће доставити 

М-А обрасце за ангажоване људе пре завршетка посла за који су ангажовани, па је питање да ли 

ће за ангажоване инжењере бити довољан доказ само Уговор о допунском раду, без М-А 

образаца? 

 

Oдговор 5: 
Да, прихватљив је и само уговор. У самој конкурсној документацијисстоји стоји да је из приложених 

уговора или М-А образаца неопходно да наручилац може да утврди да ли лица имају тражено 

занимање.  

 

 
Комисија за јавну набавку 3/1-18/2020-2 

 

 

 

Објавити: 

- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/ и  

- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs. 

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/

