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Наш знак: 639/3-3
ЈНОП 116/2019

Пожаревац, 3. мај 2019. године

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и
104/2013, у даљем тексту: Правилник).
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне
набавке број 639 од 6.3.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда 639/3
од 25.3.2019. године, објављеног дана 25.3.2019. године, у складу са Чланом 55.
Закона и конкурсне документације, достављамо Вам у вези предметне јавне набавке:
Предмет: Обавештење, додатне информације, на достављена питања ЈНОП 116/2019
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне
набавке;
НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОЈЕКТОРА И АУДИО ОПРЕМЕ
ОРН: 32350000 Делови аудио и видео опреме
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне
набавке, доставило је Наручиоцу писани захтев дана 30.4.2019. године, електронском
поштом, заведен од стране Наручиоца са бројем 1220 дана 30.4.2019. године, којим
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор.

Одговор и појашњење: Сагледавањем претходно наведеног од стране именоване
комисије Наручиоца, Комисија не прихвата захтев и пружа детаљно појашњење
остајући при захтеваној висини прихода у износу од 24.000.000,00 динара кумулативног
за последње три пословне године, истичући да је захтевани приход у складу са Чланом
76. Став 2. ''Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског
капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет набавке.'' На основу
цитираног а у складу са Чланом 77. Став 2. Тачка 1. '' Извештај о бонитету или скоринг
издат од стране надлежног органа, биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора
или извод из биланса стања,...најдуже за претходне три обрачунске године...

Минимални годишњи приход који се тражи од понуђача не сме бити већи од
двоструке вредности јавне набавке,...''
Поштујући податке које је навео потенцијални понуђач у последњем ставу питања
узимајући у обзир и као истинито наведене процењене вредности предметне јавне
набавке која је јавно доступан податак и законске одредбе о минимуму на годишњем
нивоу као и рачунајући период од три пословне године уназад минимални дозвољени
приход који би могао да захтева Наручилац износи 53.539.998,00 динара.
Поштујући начела јавних набавки, посебно водећи рачуна о обезбеђењу конкуренције
и једнакости понуђача, егзатним подацима може се утврдити да је однос процењене
вредности и захтеваног прихода мањи од 1 математички исказано у односу на
наведено од стране заинтересованог лица односно потенцијалног понуђача.
На основу свега образложеног и наведеног, Наручилац остаје при захтеваном
услову без измене конкурсне документације у делу који је захтеван.

Одговор и појашњење: Сагледавајући претходно наведено питање од стране
комисије именоване решењем одговорног лица Наручиоца, не бавећи се делом
садржаја који намеће и даје ''смисао'' предметног поступка као и ''услова по својој
природи'' чланови комисије дају појашњење које препознају тек у последњем ставу
захтева, питања и указивања на неправилности предметне конкурсне документације.
Раније објављеним појашњењима Наручилац је прихватио део навода који се односи
на упутство за инсталацију као и питања у вези захтеваних гарантних листова.
Заинтересовано лице не наводи да је извршило увид у претходно постављеним
захтевима и одговорима односно појашњењима која су дата и објкављена од стране
Наручиоца у складу са ЗЈН.

Извод из каталога и прорачун објектива су свакако додатни услови за учешће у
предметној набавци посебно у складу са Чланом 77. Став 2. Тачка 5) који гласи:
''Узорак, опис или фотографија производа и описа радова или услуга које ће понуђач
извести односно пружити. У случају сумње, Наручилац може да захтева доказ о
аутентичности узорака, описа или фотографије.''
У наведеној тачки закон предвиђа опис или фотографију, наведени опис управо даје
стручно лице кроз прорачун а фотографију је Наручилац прилагодио захтеву Извод из
каталога којим се недвосмислено утврђује тражени и захтевани квалитет предметних
добара из техничке спецификације предметне јавне набавке.
Наручилац остаје при раније објављеном појашњењу које је саставни део конкурсне
документације, претходно наведеном делу објашњења која ће бити саставни део
измењене конкурсне документације и рока за чије померање и измену је објављено
обавештење о истом.

Одговор и појашњење:
Чланови комисије су покушали да препознају питање и пруже адекватно појашњење. Делимично
питања и претпоставке задиру директно у Законе који уређују законитост рада привредних
друштава и предузетника, минимумом који је прописан за обављање предметних регистованих
делатности као и области које уређују рад и радне односе тј. Закон о раду.
Предметна јавна набавка је конципирана поштујући одредбе Закона о јавним набавкама и
Закона о управном поступку па је тако одређен минимум кадровског капацитета не
ограничавајући потенцијалног понуђача основом радног ангажовања лица која су задужена за
реализацију предметне јавне набавке која подразумева испоруку добара са довођењем исте у
функционалну целину према захтевима и одређеном квалитету од стране Наручиоца.
На основу наведеног Наручилац захтева минимум два лица-радника, радно ангажована на
пословима и једно лице са стеченим и захтеваним образовањем и поседовање адекватне
лиценце за реализацију Набавке.
Образац број 12 Конкурсне документације са својим садржајем потврђује да овлашћено лице
које поседује тражену лиценцу, прихвата обавезу стручне уградње у складу са правилима струке
на коју га обавезује управо орган који исту и издаје у овом случају важећу лиценцу од стране
Инжењерске коморе РС која уређује и прати рад носиоца издате лиценце.

Одговор и појашњење: поштујући указаном обавештавамо Вас да је претходно
наведено, детаљно образложено претходно објављеним појашњењем које је
објављено у складу са ЗЈН.

Одговор и појашњење: Прихватајући делимично наводе у претходном ставу за
појашњењем, Наручилац прихвата на указану лошу примену техничко технолошких
термина-речи у конкурсној документацији и кроз измену конкусне документације
отклониће све недоумице и недвосмислено навести прецизне појмове и захтеве на које
је указано а све у циљу прибављања добара која технички дају јединствену целину која
је предмет јавне набавке.

Одговор и појашњење: Разматрајући претходно наведено Наручилац усваја примедбу и
додати опис у случају авансних средстава коју недвосмислено уређује ЗЈН кроз измењену
конкурсну документацију.

Одговор и појашњење:
Разматрајући претходно наведено Наручилац остаје при свом захтеву из техничке
спецификације да ласерски пројектор треба имати светлосну моћ, минимум 9,500
лумена.
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће
заинтересованог лица, појашњење постаје постају саставни део измењене конкурсне
документације која ће бити објављена са измењеним роком за достављање понуда.
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца са изменом конкурсне
документације и померањем рока за достављање понуда.

