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ПРЕДМЕТ : одговори на постављена питања у вези  јавне  набавке 
мале вредности- Знак пажње за добровољне даваоце крви- мајице
ЈН бр 20/15

У смислу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговоре на 
постављена питања

1 ПИТАЊЕ : да ли у овој набаци имају приоритет домаћи производи или ће сви понуђачи 
бити равноправни 

ОДГОВОР : Наручилац ће поступити у складу са чланом  86  Закона о јавним набавкама  
који гласи 
„У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када 
постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, 
наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика 
у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније 
понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.
У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када 
постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде 
добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду 
понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру 
пондера између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и 
најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 5 у корист
понуде понуђача који нуди добра страног порекла.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 
домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора 
изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 
% у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 
понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног 
порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под 
условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену 
понуђача који нуди добра страног порекла.
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит 
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на 
доходак грађана.



Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је 
сваки члан групе понуђача лице из става 6. овог члана.
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је 
понуђач и његов подизвођач лице из става 6. овог члана.
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања 
понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се 
изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.
Предност дата у ст. 1. до 4. овог члана у поступцима јавних набавки у којима учествују 
понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи 
(ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.
Предност дата у ст. 1. до 4. овог члана у поступцима јавних набавки у којима учествују 
понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између 
Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са 
друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.
Министарство надлежно за послове привреде ближе уређује начин доказивања 
испуњености услова из ст. 2. и 4. овог члана.“

2.ПИТАЊЕ :како изгледа лого за штампу мајице 

ОДГОВОР :

У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама наручилац ће заинтересованом лицу 
у законском року од 3 дана  од дана пријема  захтева  послати одговор  у писаном  облику  
и истовремено ће ову информацију  објавити на Портла јавних набавки и на својој 
интернет страници .



		Наручилац

		Завод за трансфузију крви Ниш



		Адреса

		Булевар др Зорана Ђинђића бр.48



		Место

		Ниш





ПРЕДМЕТ : одговори на постављена питања у вези  јавне  набавке мале вредности-  Знак пажње за добровољне даваоце крви- мајице ЈН бр 20/15

У смислу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговоре на постављена питања


1 ПИТАЊЕ : да ли у овој набаци имају приоритет домаћи производи или ће сви понуђачи бити равноправни 


ОДГОВОР : Наручилац ће поступити у складу са чланом  86  Закона о јавним набавкама  који гласи 

„У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.


У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 5 у корист понуде понуђача који нуди добра страног порекла.


У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.


У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.


У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.


Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.


Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 6. овог члана.


Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. овог члана.


Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.


Предност дата у ст. 1. до 4. овог члана у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.


Предност дата у ст. 1. до 4. овог члана у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.


Министарство надлежно за послове привреде ближе уређује начин доказивања испуњености услова из ст. 2. и 4. овог члана.“


2.ПИТАЊЕ  :како изгледа лого за штампу мајице 


ОДГОВОР :



У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама наручилац ће заинтересованом лицу у законском року од 3 дана  од дана пријема  захтева  послати одговор  у писаном  облику  и истовремено ће ову информацију  објавити на Портла јавних набавки и на својој интернет страници .

