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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ УПУЋЕН ПОЗИВ ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број  
ЈН ПП  1.1.6-3/2015 
 
Заинтересовано лице које је примило конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ПП  
1.1.6-3/2015,  Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње 
ТС, 38418000-калориметри, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 
21.10.2015. године у 12,10 часова (евидентиран код наручиоца под бројем 7980 дана 
21.10.2015. године) којим тражи одговор на следеће питање: 
  
ПИТАЊЕ : 
 
Поштовани, 
  
Поштом на адресу нам је стигао позив за достављање понуда у другој фази рестриктивног 
поступка ЈН РП 1.1.6-3/2015 
  
Као и у претходна два позива (рестриктивном и преговарачком) Наручилац одређује 
процењену вредност конкретног позива која је мања од процењене вредности оквирног 
споразума број 2820/9 потписаног 18.06.2015 и тиме крши чланове 5,6, 7 и 8 као и члан 13 
став 2 наведеног споразума  и члан 40 став 5 тачка 2) Закона о јавним набавкама. 
  
Напомињемо да је ово већ трећа набавка расписана на основу потписаног оквирног 
споразума у којој Наручилац прописује процењену вредност која је у супротности са 
потписаним оквирним споразумом и ЗЈН, и на тај начин ставља у неповољан и 
дисквалификујући положај два од три  Добављача са којима је споразум потписан, јер је 
процењена вредност и сада као и у претходна два позива мања, а у сва три случаја се 
поклапа са најнижом понудом Добављача са којим је и потписан оквирни споразум, при чему 
је понуда наведеног Добављача нижа од другопалсираног и трећег за преко 14% односно 
преко 16%. Овако одређена процењена вредност је значајно мања у односу на процењену 
вредност која је дата приликом расписивања наведене јавне набавке, преко 24%.  
  
Молим Вас да нам разјасните на основу којих критеријума сте одредили процењену 
вредност конкретног рестриктивног поступка ЈН РП 1.1.6-3/2015? 

Овим путем наводимо да смо се консултовали са Управом за јавне набавке и добили усмено 
мишљење да су одредбе оквирног споразума обавезујуће за све стране потписнице, као и да 
Наручилац не би смео да мења битне услове из оквирног споразума (цена, количине, рокове 
плаћања, рокове испоруке, процењену вредност јер је већ први пут одређена када је 
расписан позив). 

Молим Вас за разјашњење  

 
У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће: 



 
ОДГОВОР : 

 
Чланови оквирног споразума који се односе на битне услове из оквирног споразума односе се на 
услове које су у својој понуди дали добављачи са којима је закључен оквирни споразум, а 
који од стране добављача морају бити испуњени приликом закључења појединачних 
уговора и не могу бити у супротности са оквирним споразумом. 
Закон о јавним набавкама не регулише својим одредбама начин утврђивања процењене 
вредности за покретање II фазе рестриктивног поступка који се спроводи у циљу закључења 
уговора о јавној набавци са најповољнијим добављачем, а на основу претходно закљученог 
оквирног споразума.  
Након закључења оквирног споразума појавила се дилема код наручиоца на који начин треба 
утврдити  процењену вредност јавне набавке за другу фазу рестриктивног поступка након које 
ће се закључивати појединачни уговори јер је интенција наручиоца била поновно отварање 
конкуренције међу понуђачима. При томе су по мишљењу наручиоца могуће следеће варијанте: 

1) процењена вредност утврђује се на основу цена које су биле узете у обзир приликом 
одређивања процењене вредности за оквирни споразум 
2) обзиром да наручилац има закључен оквирни споразум са три добављача, процењена 
вредност се утврђује на основу највиших понуђених цена из понуда добављача са којима је 
закључен оквирни споразум  како би се свим добављачима омогућило да учествују у другој 
фази рестриктивног поступка и тиме обезбедио једнак положај и обезбедила конкуренција 
3) процењена вредност се утврђује на основу најнижих цена из понуда свих добављача како 
би се они принудили да још мало спусте цене које у дали у отвореном поступку на основу кога 
је закључен оквирни споразум. 

У складу са Законом о јавним набавкама  који између осталог прописује да процењена вредност 
мора бити валидна у време покретања поступка, наручилац је од Управе за јавне набавке 
затражио мишљење на који начин утврдити процењену вредност за другу фазу рестриктивног 
поступка који се спроводи у складу са одредбама члана 41. став 6. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15). 
Одлука о покретању II фазе рестриктивног поступка за ЈН РП  1.1.6-3/2015 бр. 7644 од 
12.10.2015. године донета је пре добијања званичног мишљења Управе за јавне набавке. 
Доношењу одлуке претходило је утврђивање процењене вредности од стране стручних служби 
које се заснивало на ценама из понуде добављача који је у оквирном споразуму понудио 
најнижу цену. Обзиром да по мишљењу чланова Комисије за јавну набавку овакав начин 
утврђивања процењене вредности не обезбеђује конкуренцију у поступку јавне набавке и 
ставља добављаче са којима је закључен оквирни споразум у неравноправан положај чиме се 
нарушава начело једнакости понуђача, од стручних служби затражена је корекција утврђивања 
процењене вредности. Нова процењена вредност утврђена је на основу највиших понуђених 
цена из понуда добављача са којима је закључен оквирни споразум како би се свим 
добављачима омогућило да учествују у другој фази рестриктивног поступка и тиме обезбедио 
једнак положај и обезбедила конкуренција. У складу са тим измењена је и конкурсна 
документација за предметну јавну набавку у делу који се односи на процењену вредност. 
 
Овај одговор у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 
 

КОМИСИЈА ЗА II ФАЗУ РЕСТРИКТИВНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
  
 

 


