СРЕДЊОШКОЛСКИ

ДОМ

Николајевска 1, Нови Сад
матични број: 08066221, ПИБ: 100238389, текући рачун: 840-266661-07,
тел/факс: 021/523-636, e-mail: sdom@eunet.rs, www.srednjoskolskidom.edu.rs
______________________________________________________________________________________________

Број: 05/12-8-7/2014
Датум: 17.12. 2014.
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ПОЈАШЊЕЊЕ
На основу чл.63. ЗЈН, а поводом питања, односно захтева за појашњење, која су
Наручиоцу упућена од стране потенцијалног понуђача путем електронске поште дана 16. и
17. децембра 2014.г, Комисија у законском року даје следеће одговоре
1. Цитирамо питање: „На страни 28/74 Конкурсне документације, налази се као
елемент критеријума „период од закључења уговора у којем се цена неће мењати“. Као
минимум важења цена навели сте 60 дана, али сте изоставили да ставите најдужи рок важења
цена, који би требао да буде еквивалентан року важења уговора. Молимо вас да допуните
конкурсну документацију на начин који ће омогућити објективно оцењивање понуда и бити
у складу са чланом 84. Закона о јавним набавкама.“
Одговор:
Наручилац је провером дате формуле, установио да се поткрала грешка, те ће у
том смислу извршити измену Конкурсне документације у делу критеријума „период
немењања цена“, и то на следећи начин:
Методологија за доделу пондера за елемент критеријума „период од закључења
уговора у којем се цена неће мењати“ рачунајући од дана закључења уговора (минимум
60 дана, максимум 180 дана) израчунава се по формули
понуђени период конкретног понуђача
ПЕРИОД НЕМЕЊАЊА ЦЕНА = ------------------------------------------------------- x 20
најдужи понуђени период
Највећи број пондера по овом критеријуму је 20.
На основу наведеног, најдужи могући понуђени период немењања цена је 180 дана.
2. Цитирамо питање: „С обзиром на високе износе које захтевате у погледу
пословног капацитета молимо Вас да нам одговорите да ли су прихватљиве и потврде других
купаца у наведеним износима (а не само референтних наручилаца. С обзиром да Закон о
јавним набавкама (члан 77, став 2, тачка (1) наводи да се као начин доказивања испуњености
услова из члана 76. став 2. доставља: “ списак најважнијих изведених радова, испоручених
добара или пружених услуга за период који није дужи од осам година за радове, односно пет
година за добра и услуге, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца”. С
обзиром на чињеницу да се Закон о јавним набавкама заснива на начелу забране ограничења
конкуренције и да наводи да се у прављењу конкурсне документације не смете ограничавати
на наручиоце, сматрамо да би у духу Закона било да прихватите и потврде других купаца у
наведеним износима.“
Одговор: У конкурсној документацији је у појединим деловима наведено
купац/референтни наручилац, а негде је то изостављено, што очигледно доводи у
дилему потенцијалне понуђаче.
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Референтне листе се односе на све купце, односно наручиоце, у складу са
одредбом члана 77.став2.тачка2.алинеја1. У том смислу, биће извршена исправка у
Конкурсној документацији.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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