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ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ
ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ:
Основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива
утврђен је у члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
Дана 25.01.2018. године донели смо одлуку о додели уговора за јавну набавку
добара- намирнице за потребе Универзитетске дечје клинике, партија 5 - месо
којом је уговор додељен понуђачу “ПАЛАНКА ПРОМЕТ“ д.о.о., Змај Јовина 14,
11420 Смедеревска Паланка.
Након закључења уговора, односно током реализације уговора наручилац је више
пута писао рекламацију која се односила превасходно на квалитет јунећег млевено
меса I категорија које према извештају нашег нутриционисте није било довољно
оцеђено од крви (воде), такође није пријатног мириса.
Такође према извештају нутриционисте Универзитетске дечје клинике јунеће месо
које се испоручује не испуњава тражени квалитет који је дефинисан декларацијом I
категорије меса као и да је испоручено месо садржало велики проценат масноће,
већи садржај воде у себи која се цедила из кеса у које је месо упаковано,
непријатног мириса, а приликом термичке обраде присутан је велики „кало“ , чак
како се наводи до 50% што повећава укупну потрошњу меса.
У извештају нутриционисте наводи се да додавањем (натапањем) воде у месо као и
додатком већег процента масноће месо губи на нутритивној вредности која је иначе
својсвена месу I категорије.

Како је друга уговорна страна, односно испоручилац наставио са испоруком лошег
квалитета меса, Наручилац је у складу са уговором за предметну набавку члан 15.
став 5 којим је предвиђено да Наручилац може вршити контролу квалитета
испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема,
током или после испоруке, са правом да узорке предметних добара достави
референтној установи на анализу.
У случају када референтна установа утврди одступање од уговореног квалитета, за
одређену серију испоручених добара, трошкови анализе падају на терет
Испоручиоца, наручилац ће раскинути уговор и активирати средства финансијског
обезбеђења у складу са чланом 18. овог уговора.
Како је испорука меса лошег квалитета настављена, Наручилац је дана 13.04.2018.
године послао на анализу узорак на испитивање квалитета испоручених добара
референтној установи.
Референтна установа односно Институт за хигијену и технологију меса је након
извршене анализе доставила извештај о лабораторијском испитивању у коме стоји
да на основу резултата испитивања узорак НЕ ИСПУЊАВА, у погледу
хемијских параметара квалитета, услове прописане чл. 23. став 1, тачка 2
Правилника о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа
од меса (Сл. гласник РС бр 94/2015), због повећаног садржаја колагена у
протеинима меса.
Набавка намирница за исхрану пацијената планирана је као отворени поступак
јавне набавке у Плану јавних набавки Универзитетске дечје клинике за 2018.
годину. Међутим, рокови које Закон о јавним набавкама предвиђа за отворени
поступак јавне набавке за нас су у овој ситуацији дуги (15 дана рок за отварање
понуда обзиром на то да користимо скраћење овог рока, претхоно обавештење, на
основу Члана 95. Став 2. тачка 2), највише 25 дана од дана отварања понуда рок за
доношење Одлуке о додели уговора и 10 дана од дана објављивања Одлуке на
Порталу јавних набавки рок за подношење захтева за заштиту права у поступку
јавне набавке). Наиме, то је превише дуг период за који би Наручилац требало да
остане без добављача намирнице (месо) која се користе у исхрани болесника што
би последично утицало и на функционисање Универзитетске дечје клинике у делу
исхране пацијената. Како је предметни Уговор подразумевао сукцесивну испоруку
добара током целог трајања уговора (а то је најдуже до годину дана) на
Универзитетској дечјој клиници нема веше залиха ових намирница.
Сада бисмо набавили количине јунећег меса које би нам биле довољне за период од
3 (три) месеца, односно за период док се не спроведе отворени поступак јавне
набавке и не закључи уговор за набавку наведених добара. Процењена вредност
износи 854.000,00 динара (без ПДВ-а).
Дакле, ради се о непредвиђеним догађајима, околностима о којима Наручилац није
могао имати сазнања и које су се дешавале ван воље Наручиоца, обзиром на то да
Наручилац никако није могао да зна да ће изабрани понуђач испоручивати месо
лошег квалитета што је потврдила и референтна установа, односно Институт за за
хигијену и технологију меса створити услове за раскид уговора и активирање

средстава финансијског обезбеђења чиме се даље ствара услов за негативну
референцу предвиђену Законом о јавним набавкама члан 82.став 3 тачка 2 услед
тога наручилац није могао знати да ће остати без потребних намирница.
С обзиром на напред наведене околности везане за потребу хитне набавке
наведених добара, рокови које предвиђа Закон о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у отвореном поступку исувише су дуги. Стога се
поступак спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Како би се обезбедила конкурентност у предметном поступку, одлучено је да се
позив за подношење понуда упути следећим понуђачима:
1. „АГРО БАЧКА ПРОМЕТ“ д.о.о., Јурија Гагарина бр. 28, 11000
Београд
2. „ KOTLENIK PROMET“ доо, Лађевци бр. 540, 36204
3. „ТOP FOOD GROP“ d.o.o., др Агостина Нета 42/22, 11000 Београд
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
Рок за подношење понуда је 25.05.2018. године, до 09:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 25.05.2018. године у 10:30 часова.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА:
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, комисији за
јавну набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда и преговарања које мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. У противном наступају
као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
Предмет преговарања је укупна понуђена цена.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Биљана Симоновић, e-mail: biljana.simonovic@udk.bg.ac.rs

