
 
 
Одговори на питања - Појашњење конкурсне документације за ЈН Д-04/17: Набавка 
прехрамбених производа намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу. 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама тражим појашњење конкурсне 
документације. 
Поштовани, 
На страни 38. конкурсне документације ЈН Д-04/17 под тачком г. од понуђача се тражи да 
достави важећи сцоринг понуђача издат од АПР-а оцењен са минимум Б-Веома добар 
бонитет, а у случају да је понуђач пољопривредни произвођач да достави промет по 
наменском рачуну пољопривредног газдинства за претходне три године.   
 
Питање 1. 
Молимо Вас да наведете минимални промет по наменском рачуну пољопривредног 
газдинства који одговара сцорингу Б- врло добар бонитет, пошто у конкурсној 
документацији нигде није наведен минимални износ промета који мора да оствари 
пољопривредни произвођач да би испунио услове за учешће у предметној јавној набавци? 
 
 
Питање 2 
Такође сматрамо да је у супротности са члановима 10. и 12. Закона о јавним набавкама то 
да се за све партије тражи минимална оцена сцоринг-а Б-врло добар бонитет, с обзиром 
да понуђачи могу учествовати само за једну партију, више партија па чак и за све партије. 
С обзиром на значајну разлику у вредности уговора по партијама сматрамо да бонитет Б- 
веома добар не треба захтевати од понуђача који учествују само у једној партији (нпр. 
Понуђач који учествује у партији вредности 5 милиона и понуђач који учествује у 
партијама чија је укупна вредност 35 милиона ). 
С обзиром на све горе наведено молимо Вас да извршите адекватне промене у конкурсној 
документацији. 
Унапред захвални на одговору. 
 
Одговор 1. 
Износ минималног годишњег прихода који се тражи од понуђача је дефинисан у додатним 
условима за сваку партију предметне набавке у делу који се односи на додатне услове по 
партијама. 
Наручилац остаје при дефинисаном додатном услову. 
 
 
Одговор 2. 
Дефинисањем додатног услова који се односи на скоринг понуђача издатим од стране 
надлежног органа, наручилац прихвата оцену надлежног органа о понуђачу, обзиром да је 
кроз оцену скоринга дата информација о ликвидности, степену задужености, степену 
отписа основних средстава, нивоу залиха итд. и на тај начин наручиоцу даје информацију 
о могућности понуђача да на прави начин одговори преузетим обавезама по предметној  
јавној набавци. Наручилац је при дефинисању оцене скоринга -Б желео да омогући и 
просечно добрим испоручиоцима да учествују у предметној јавној набавци. 
Наручилац остаје при дефинисаном додатном услову. 
 
 



 
 
Питање 3. 
Појашњење конкурсне документације за ЈН Д-04/17: Набавка прехрамбених производа 
намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу. 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама тражим појашњење конкурсне 
документације. 
Поштовани, 
На страни 38. конкурсне документације ЈН Д-04/17 под тачком г. од понуђача се тражи да 
достави важећи сцоринг понуђача издат од АПР-а оцењен са минимум Б-Веома добар 
бонитет, а у случају да је понуђач пољопривредни произвођач да достави промет по 
наменском рачуну пољопривредног газдинства за претходне три године.   
Скоринг је систем који омогућава доношење пословних одлука помоћу јасне процене 
нивоа ризика као и алате који помажу у наплати потраживања. 
Ту се претежно мисли кредитни скоринг, као и на могућност наплате потраживања. 
У случају предметне јавне набавке је меродавнији извештај Бонитет јавних набавки( БОН 
ЈН ), из разлога што наручилац не продаје робу понуђачу, већ обрнуто. 
Скоринг у ствари сврстава Привредно друштво у категорије ризика и процењује 
вероватноћу банкрота. 
Гаранција за добро извршење посла је меница а не група показатеља коју представља 
сцоринг а која је везана превасходно за ризик наплате потраживања, а не садржи 
пословни и технички капацитет за извршење посла за одређену партију у Јавној набавци. 
У складу са наведеним захтевамо измену конкурсне документације. 
 
Одговор 3. 
Наручилац је при дефинисању додатних услова предвидео услов минимум “Б-„. 
Минимални пословни и технички капацитет који понуђач треба да испуни су дефинисани 
за сваку партију посебно. Скоринг издат од стране надлежног органа представља оцену 
надлежног органа, док бонитет чини скуп података. Узимајући у обзир наведено, 
наручилац не треба да тумачи и оцењује квалитет пословања понуђача из достављеног 
извештаја о бонитету, већ прихвата оцену званичног органа. 
При дефинисању додатних услова, наручилац је сагледао ситуацију на тржишту и 
у конкурсној документацији предвидео додатне услове за произвођаче, трговце, 
увознике, ... 
Достављање доказа о сокорингу издатом од стране званичног органа (агенције 
за привредне регистре) за понуђаче о којима поменути регистар води 
евиденцију, нису обухваћени произвођачи који своју пословну делатност 
обављају регистровани као Регистровано пољопривредно газдинство јер се 
подаци о њима не воде у наведеном регистру. Из наведеног разлога, је за те 
понуђаче тражен промет по рачунима за претходне три године. Законодавац је 
предвидео да се за ову врсту послова регистровано пољопривредно газдинство 
отвара наменски рачун, тако да се наручилац може осведочити о финансијском 
капацитету понуђача произвођача. Регистровано пољопривредно газдинство се 
може бавити само производњом пољопривредних производа, док друга правна 
лица, могу имати и више делатности. Узимајући у обзир и друге додатне услове 
за предметну набавки, а дефинишући поменути додатни услов, наручилац није 
довео у неједнак положај ове групе понуђача. 
 
Наручилац остаје при дефинисаном додатном услову. 
 
 



Питање 4. 
Појашњење конкурсне документације за ЈН Д-04/17: Набавка прехрамбених производа 
намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу. 
Поштовани, 
на страни 38. конкурсне документације ЈН Д-04/17 под тачком г. од понуђача се тражи да 
достави важећи сцоринг понуђача издат од АПР-а оцењен са минимум Б-Веома добар 
бонитет. 
Наша примедба се односи на тражени сцоринг, то јест на његову невалидност као 
показатеља техничке опремљености у предметној јавној набавци. 
Наиме, није могуће поређење сцоринга једне фирме нпр. из прерађивачке индустрије, са 
фирмама исте величине из трговинског сектора, а с обзиром да обе ова привредна 
друштва могу да буду потенцијални учесници у предметној јавној набавци. Скоринг неког 
привредног друштва које делује у једном сектору, области пословања и географској 
области и скоринг другог привредног друштва које послује у другом сектору, има 
различиту област пословања и делује у другој географској области, никако не може бити 
упоредив.  
Због свега претходно наведеног тражимо измену конкурсне документације. 
 
Одговор 4. 
Скоринг није показатељ техничке опремљености, већ оцена о квалитету пословања 
издата од стране надлежног органа. Захтеви за минималан технички капацитет за 
предметну јавну набавку су дати у другим додатним условима за сваку партију. 
Поштујући одредбе Закона о јавним набавкама при дефинисању додатних услова, 
наручилац се определио за додатни услов који се односи на достављање скоринга као 
оцене издатог од стране званичног органа. Званични орган даје методолошку оцену 
имајући у виду резултате у области и сектору у којој понуђачи обављају своју привредну 
делатност. Обзиром на разлике које постоје између потенцијалних понуђача, наручилац је 
и дефинисао минимални ниво оцене коју понуђач треба да испуни. 
Наручилац остаје при дефинисаном додатном услову. 
 


