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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 5
Јавна набавка електронских сензора са причврсним прибором,број
набавке 40/2015
Питање 1 - Потврда о о броју дана неликвидности,
У складу са оригиналном конкурсном документацијом објављеном 25.08.2015. године
већ смо добили смо Потврду о броју дана неликвидности од НБС. Обзиром да сте у
обавештењу о продужењу рока за подношење понуда навели промењен датум
објављивања позива за подношење понуда 26.08.2015. године, да ли ће се признати
потврда коју смо већ добили или морамо да обезбедимо нову потврду у складу са
новим датумом објављивања?
Одговор:
Потврда НБС о броју дана неликвидности односи се на период од годину дана
рачунато од дана објављивања позива за подношење понуда ( конкурсна
документација (стр. 12 – докази о испуњавању финасијског капацитета), што значи
да се прихвата свака потврда НБС издата после овог датума а до дана отварања
понуда.
Питање 2 - Примедбе на Конкурсну документацију,
I Општи подаци јавној набавци, Тачка 6.
У последњем пасусу на страни 3/79 стоји: "Уколико две или више понуда имају исту
најнижу цену, предност ће имати понуда у којој је дат краћи рок испоруке."
Насупрот томе, критеријуми за оцену понуда на страни 22/79 су дефинисани на
следећи начин:
V Упутство понуђачима како да сачине понуду, Тачка 18.
"Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати понуда
у којој је дат дужи гарантни рок.
Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом имају и идентичан гарантни
рок,
предност при додели уговора ће имати понуда краћи рок испоруке."
Наведени критеријуми за оцену понуда су контрадикторни. Како ће се оцењивати
понуде у овом случају?

Одговор:
Направљена је грешка у тексту на стр. 22. Допунски критеријум гласи : Уколико две
или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати понуда у којој је дат
краћи рок испоруке. Уколико све понуде са идентичном најнижом ценом имају и
идентичан рок испоруке предност при додели уговора ће имати понуда са дужим
гарантним роком.
Питање 3 - Примедбе на Конкурсну документацију,
На страни 4/79 под тачком 8. тражи се да се понуда подноси у складу са ЗЈН,
Службени гласник РС број 124/12.
Да ли се понуда подноси и у складу са изменама ЗЈН објављеним у Службеном
гласнику број 14/15 и Службеном гласнику 68/15?
Оригинални текст конкурсне документације, као ни измене и допуне број 1, ни
измене и допуне број 2, нису усаглашени са изменама ЗЈН објављеним у Службеном
гласнику број 14/15 и Службеном гласнику 68/15, односно ни конкурсна
документација ни њене касније измене и допуне 1 и 2 нису усаглашене сапоследњом
верзијом ЗЈН.
Да ли конкурсана документација, односно њене измене, треба да се усагласе са
важећим финалним текстом ЗЈН?
У складу са наведеним Понуђачи су у недоумици и по питању висине таксе која се
подноси за заштиту права Понуђача.
На страни 23/79 конкурсне докумнтације наведена је такса у висини од 80.000,00
РСД, док важећа верзија ЗЈН захтева висину таксе од 120.000,00 РСД.
Која је висина таксе коју треба уплати за заштиту права у овој фази поступка?
Одговор:
Измене и допуне Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник бр. 14/15 и бр. 68/15)
примењују се на јавне набавке чији су поступци започети по ступању на снагу ових
измена. Јавна набавка електорнских сензора са причврсним прибором бр. 40/2015
покренута је пре ступања на снагу измена Закона о јавним набавкама, те се на ову
јавну набавку примењују одредбе Закона о јавним набавкама објављеног у
службеном гласнику РС бр. 124/12.
Питање 4 - Примедбе на досадашњи поступак и рокове Наручиоца,
Одговоре на постављена питања и примедбе на конкурсну документацију од
18.09.2015. г, Наручилац је објавио 22.09.2015. године.
Измену конкурсне документације, која је резултат постављених питања и
примедби од 18.09.2015. године, Наручилац је објавио 23.09.2015. године и продужио
рок за подношење понуда до 28.09.2015. године (са 25.09.2015. године).
На овај начин Наручилац није поступио у складу са Чланом 63 ЗЈН и онемогућио је
Понуђаче, који су незадовљни одговорима на питања и примедбама на конкурсну
документацију од 22.09.22015.г., и/или обављеним изменама конкурсне
документације од 23.09.2015.г. и који сматрају да су им овим поступцима

Наручиоца права угрожена, да се у законском року обрате Комисји за заштиту
права понуђача, односно поднесу благовремен захтев за заштиту права.
Из наведеног тражимо од Наручиоца да одреди нови рок за подношење понуда, како
би се омогућило Понуђачима да могу да остваре своја законска права у фази
поступка пре подношења понуда.
Одговор:
Измене и допуне конкурсне документације од 23.09.2015. нису биле од суштинске
важности, ради се о ситним исправкама грешака у тексту конкурсне докуменације
које за собом не повлаче додатно ангажовање понуђача у прибављању
документације, измене средстава обезбеђења понуда и сл., те није ни било потребе за
дужим одлагањем рокова отварања понуда, а сагласно начелу ефикасности и
економичности у спровођењу јавних набавки (члан 9. Закона о јавним набавкама).

