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Предмет: Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за ЈН бр. 1/2016
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2016, Набавка
радова – Санација крова над великом салом, која је објављена на Порталу јавних набавки
и интерент страници наручиоца 27.09.2016. године, у вези Захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације заинтересованог лица који
смо примили путем електронске поште дана 30.09.2016. године који гласи:
„Замолили бисмо Вас да тражене додатне услове у погледу референци, кадровског и
техничког капацитета прилагодите предмету конкретне јавне набавке.
Чланом 76..став 6. Закона о јавним набавкама прописано је да Наручилац одређује
услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу Понуђаче и да су у
логичкој вези са предметом јавне набавке.
У конкретном тендеру ради о само 310м2 крова, те сматрамо да толики прописани услови
нису неопходни за реализацију истог.”
С обзиром да, уколико се одлучимо за подношење Захтева за заштиту права, морамо то
учинити најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда – молимо Вас да измене
објавите у најкраћем року.“
дајемо следећи одговор
Наручилац одређује додатне услове како би у што већој мери обезбедио поузданост
будућег пословног партнера, односно квалитетну и успешну реализацију јавне набавке и
дискреционо право је сваког наручиоца да одреди у којој мери ће од понуђача захтевати
одређене капацитете. Имајући у виду стање постојећег крова над великом салом МКЦ
„Непкер“ и значај предметне јавне набавке за наручиоца, као и чињеницу да је радове
непходно завршити у што краћем року, пре наступања временских услова који
онемогућавају извођење радова, постављени захтеви, односно додатни услови у погледу
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета су управо у функцији
обезбеђивања успешне реализације јавне набавке, односно избора озбиљног извођача
који је кадровски и технички оспособљен и има искуство у извођењу радова који су
предмет јавне набавке и као такав представља гаранцију успешне реализације јавне
набавке.
За комисију за јавну набавку
Немања Слијепчевић, члан
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