ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Београд, Немањина 11
Датум: 17. септембар 2015. године
Предмет: Одговор на питање ЈН 02/2015– одговор 04
Генералном секретаријату Владе, као Наручиоцу у јавној набавци мале
вредности услуга број 02/2015 електронском поштом дана 14. септембра 2015. године у
08:44 часова обратило се заинтересовано лице са Захтевом за додатним
појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале
вредности број 02/2015 - Набавка услуга авио превоза:
„На достављени Захтев за додатним појашњењима у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке мале вредности број 02/2015 - Набавка услуга авио
превоза, у коме смо Вам указали на неправилности које садржи ваша конкурсна
документација, одговорили сте дана 10.09.2015. године и то тако да сте
констатовали да су утврђени резервни елементи критеријума у логичкој вези са
предметом јавне набавке.
Одговором сте занемарили начелни став Републичке комисије за заштиту
права, који смо Вам навели у Захтеву.
Овим путем Вам достављамо само некa, од више десетина, решења Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, увидом у које се можете
уверити да су резервни елементи критеријума који сте предвидели у конкурсној
документацији супротни одредбама Закона о јавним набавкама.
Нама као понуђачу свакако није у интересу да обустављамо поступак јавне
набавке, али ћемо уколико не измените конкурсну документацију ни после овог дописа,
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки поднети захтев
за заштиту права.
Још једном вас подсећамо на став Републичке комисије да се као елементи
критеријума могу користити само они елементи који се односе на извршење
конкретног уговора о јавној набавци, а уједно Вас упућујемо на члан 85. став. 2. Закона
о јавним набавкама у коме су таксативно наведени различити елементи критеријума
које можете да примените приликом доделе уговора.“.
Генерални секретаријат Владе, у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), на захтев заинтересованог
лица за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
за предметну јавну набавку добара, доставља следећи
ОДГОВОР
Наручилац још једном истиче да сматра да су утврђени резервни елементи
критеријума у логичкој вези са предметом јавне набавке као у претходно датом
одговору, а што је у складу са чланом 84. став 2. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015).

