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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :
1. Питањa :
1. На страни 12 конкурсне документације, под тачком 16.2, захтевате од потенцијалних понуђача да обиђу локације
Наручиоца и да се у потпуности упознају са стањем на терену, те да морају да доставе изјаву којом су сагласни са
логистичким условима испоруке добара која су предмет набавке, прилазом и начинoм истовара и складиштења
добара. Даље наводите да ће понуда понуђача који није извршио увид и која не садржи оверену потврду понуђача
да је обишао предметну локацију, бити одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.
Сматрамо да су овако постављеним условом повређени чланови Закона о јавним набавкама и то чл. 9 Начело
ефикасности и економичности, чл. 10 Начело обезбеђивања конкуренције и чл. 12. Начело једнакости понуђача из
следећих разлога:
а) обилазак локације и упознавање са "стањем на терену" служи искључиво да би наручилац имао информацију ко
су потенцијални понуђачи и који ће евентуално да поднесе понуду. Имајући у виду да је у питању набавка добара,
односно намирница за исхрану, овај услов нема никакве логичке везе са предметом јавне набавке.
Потенцијалним понуђачима сте могли, без икаквог условљавања, омогућити обилазак локације, а све у циљу
искључивања накнадних евентуалних примедби понуђача да нису били упознати са неким информацијама које су
неопходне за припрему и прихватљивост понуде и евентуално касније позивање на одговорност наручиоца.
б) овако постављен услов ствара додатне трошкове потенцијалним понуђачима, односно, предност се даје оним
понуђачима који су територијално ближи и могу да обиђу локацију, ако изузмемо да обилазак и није неопходан.
Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-1197/2015 од 27.05.2015.
године указано је да наручилац има обавезу да омогући што је већу конкуренцију, а да услове и захтеве у
конкурсној документацији дефинише првенствено полазећи од својих објективних потреба а не од пословних и
економских интереса понуђача.
Такође, мишљења да је услов обиласка локације дискриминаторски је и Републичка комисија за заштиту права у
поступцима јавних набавки, број Решења: 4-00-85/2016 од 15.03.2016. године.
Молимо Вас да сходно напред наведеном извршите измене конкурсне документације како би понуђачи на основу
ње могли да припреме прихватљиву понуду или ћемо бити принуђени да се обратимо Републичкој комисији за
заштиту права.

1. Одговори :
1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације
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Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца
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