ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ ''
Краља Петра I - 9, Каћ
Предмет:

Додатна појашњења за јавну набавку радова у поступку јавне набавке
мале вредности ЈНМВ бр. 7/17 – реализација пројекта штедљиве
расвете - адаптација осветљења у ОШ «Ђура Јакшић» Каћ.

Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од
19.07.2017. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр.
7/17 – реализација пројекта штедљиве расвете - адаптација осветљења у ОШ
"Ђура Јакшић" Каћ.
Питања:
Поштовани, у вези сa конкурсном документацијом за наведену јавну набавку, а у
законском року од 5 дана пре отварања понуда, молимо Вас да размотрите
следеће:
1. У поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ тачка
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, подтачка 1.2
Додатни услови (чл. 76.ЗЈН), наводите: Сви заинтересовани понуђачи који желе
да остваре увид у предметне радове у Основној Школи "Ђура Јакшић" Каћ, Краља
Петра I br.9, на основу кога ће изводити радове треба да обиђу терен, односно
место радова радног дана - 18.07.2017. године од 11,00 до 12,00 часова. Пре
обиласка терена треба да се најаве на телефон 021/6213015 или 021/6211071 8
(Верица Летић или Миланка Голић) и договоре о времену обиласка терена. Након
обиласка терена, заинтересовани понуђач ће добити Потрвду о обиласку са
потписом овлашћеног лица (Образац 6). Потврду о обиласку обавезно приложити
уз понуду. Обилазак је обавезан.
- Захтев за обилазак локације, односно захтев за увид у предметне радове, је
контрадикторан јер на почетку кажете да: ''Сви заинтересовани понуђачи који желе
да остваре увид...'', док последња реченица гласи: ''Обилазак је обавезан.''. Молим
Вас да ускладите конкурсну документацију и потенцијалним понуђачима јасно
кажете да ли треба да обиђу локацију ако желеили морају да је обиђу!
Сем тога Закон о јавним набавкама не предвиђа обилазак локације као могућност
за дисквалификацију потенцијалног понуђача, тако да инсистирањем на овом
услову директно кршите начело конкурентности и изазивате сумњу на корупцију.
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је већ
неколико пута дала негативно мишљење што се тиче овог услова, односно јасно
ставила до знања наручиоцима да не могу условљавати потенцијалне понуђаче
обиласком локације, јер ЗЈН такву могућност не предвиђа, у шта се можете
уверити на Порталу јавних набавки или на сајту Републичке комисије. У Закону о
јавним набавкама се јасно каже: Као додатни услови у смислу члана 76. Закона о
јавним набавкама могу се одредити само услови који се односе на понуђача,
односно услови којима се одређује потребан ниво компетентности ...

Имајући све наведено у виду, захтевамо да измените конкурсну
документацију и избаците обилазак локације као обавезан услов за учешће у
јавној набавци, како бисте обезбедили равноправне услове за све
потенцијалне понуђаче.
Oдговор на питања:
Поштовани,
Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНМВ бр.7/17 реализација пројекта
штедљиве расвете - адаптација осветљења у ОШ «Ђура Јакшић» Каћ.
На почетку вашег питања, од наручиоца тражите да разморти ваше питање, да би
на крају вашег питања били изричити у захтевању да наручилац измени
конкурсну документацију, тако да наручиоцу није јасно шта сте заправо тражили од
наручиоца, толико о контрадикторности.
Даље, наручилац је написао, као и што сте ви цитирали у свом питању, да сваки
заинтересовани понуђач треба да се најави и тиме испуни форму прописану у
конкурсној документацији, што су одређени потенцијални понуђачи учинили,
назвали су, најавили свој долазак и тиме јасно наручиоцу дали до знања да су
заинтересовани за радове који су предмет ове јавне набавке. Када се неко лице
најави да далази да посети локацију(као што су то одређени потенцијални
понуђачи учинили), наручилац је дужан (што је и учинио), да га дочека у својству
доброг домаћина, и на лицу места покаже место извођења потребних радова који
су предмет ове јавне набавке. Тиме потенцијални понуђач стиче више потребних
информација које му могу помоћи при бољем и квалитетнијем састављању понуде.
Наравно о озбиљности и професионализму таквих понуђача не треба трошити
речи. У том смислу наручилац на крају каже да је обилазак обавезан, и наравно
остаје при свему написаном.
С поштовањем,

