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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број 515/2016 –
Опрема за домаћинство и угоститељство, именована Решењем директора број
515/3-2016, даје одговор на постављена питања потенцијалног понуђача:
Питања:
Овим путем Вам се у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама обраћамо и тражимо додатну информацију односно појашњење у вези
поглавља IV конкурсне документације, а у вези додатних услова под тачком 2.
„Пословни капацитет“ на страни 10/39 конкурсне документације „да је понуђач у
периоду 2013., 2014. и 2015. године, успешно извршио испоруку добара која су
исте или сличне предмету за који се подноси понуда, предшколским и сродним
установама, за наведени период“.
Наиме, недовољно је јасно дефинисано да ли понуђачи изјавом доказују
испоруку идентичних добара која су предмет конкретне јавне набавке, односно у
ком домену је довољно да раније испоручена добра буду слична оним добрима
која су предмет конкретне јавне набавке?
Осим тога, непрецизно је дефинисано шта представљају сродне установе
којима су понуђачи испоручивали добра?
Уколико као Наручилац евентуално не извршите измене или допуне
конкурсне документације, овим путем Вам сходно члану 149. став 3. и став 4.
Закона о јавним набавкама, указујемо и на уочен недостатак и неправилност у
погледу траженог додатног услова из тачке 2. „Пословни капацитет“ на страни
10/39 конкурсне документације, обзиром да исти кроз недовољно јасну и прецизну
дефинисаност као и његов нелогичан елиминаторни карактер у погледу
прихватљивости понуде представља повреду Закона о јавним набавкама односно
основних принципа и смисла самог поступка јавне набавке путем директног и
непотребног ограничавања конкуренције понуђача, а тиме и економичност
поступка.
Како се потребе због којих је наручилац покренуо поступак конкретне јавне
набавке могу апсолутно задовољити сличним производима који испуњавају
минимум основних техничких карактеристика у погледу снаге и евентуално
димензија, а како потребу за сличним производима имају не само предшколске и
сличне установе већ и многи други субјекти полазећи од природе и сврхе предмета
конкретне јавне набавке то сматрамо да наручилац мора водити рачуна о томе да
је циљ прописивања и дефинисања услова управо у томе да се осигура и омогући
учешће што већег броја понуђача, али само са становишта њихових комплетних
могућности и способности да реализују конкретан уговор о јавној набавци.
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Одговори на питања:
У Конкурсној документацији у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБВКЕ ИЗ чл. 75. и 76. ЗЈН и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на страни 10 у поднаслову ДОДАТНИ УСЛОВИ стоји
НЕДВОСМИСЛЕНО да се ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ доказује ИЗЈАВОМ, која се
налази на обрасцу 5, на страни број 24 конкурсне документације, јер је ово поступак
јавне набавке мале вредности.
Одговор на Ваше питање у ком домену је довољно да раније испоручена
добра буду слична оним добрима која су предмет конкретне јавне набавке: наравно
да буду иста или боље спецификације добара од тражених у техничкој
спецификацији одређеној на страни бр. 4 Конкурсне документације.
У СРОДНЕ УСТАНОВЕ спадају: школе, домови за смештај деце и ученика,
студентски домови и болнице.
Услов је стављен не да би био нелогоичан и елиминаторан и да би ограничио
конкуренцију, већ је У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(„СЛ. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015,и 68/2015) ДА БИ СЕ УТВРДИЛО да ли ваша
добра која ће те нам испоручити могу да ЗАДОВОЉЕ КАПАЦИТЕТЕ И ПОТРЕБЕ
прављења оброка за 1200 ДЕЦЕ која бораве у нашој Установи.

Комисија за предметну јавну набавку

Доставити:
1. Објавити на Порталу јавних набавки
2. Објавити на интернет страници установе
3. Деловоднику
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