ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
Пиб: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: АИК банка а.д. Ниш 105-31605-80

Нови Сад; 23.08.2018.
Број: 3031- 7716
На основу питања везаног за ЈН 05/18-OП ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ III
Партија 1: ИНДУСТРИЈСКА СО; Партија 2: МАГНЕЗИЈУМ ХЛОРИД дајемо одговор:
Питање:
ИЗМЕНОМ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА, ЈН 05/18-ОП, Остали грађевински
материјали III: Партија 1: ИНДУСТРИЈСКА СО, Партија 2: МАГНЕЗИЈУМ ХЛОРИД, коју сте објавили
21.08.2018. године на Порталу јавних набавки, у делу 5. „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-а И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, у тачки 5.
додатних услова („пословни капацитет“), на страни 29/57, као оабвезан услов за Партију 1. навели сте: „ - да
понуђач има искуство у испоруци добара која су предмет јавне набавке: да је у последње три обрачунске
године (2015., 2016.г. и 2017.г.) понуђач испоручио путарским предузећима на домаћој територији, добра која
су предмет јавне набавке у количини од најмање 15.000 тона cоли за путеве.“ Сматрамо да предметна
измена конкурсне документације није у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту: „ЗЈН“) из разлога које наводимо у даљем тексту.
Наиме, у предметном услову захтевате да је понуђач испоручио „путарским предузећима на домаћој
територији“ добра која су предмет јавне набавке, чиме сте на јасан и недвосмислен начин учинили повреду
начела једнакости понуђача из чл. 12. ст. 2 ЗЈН којим је прописано да „наручилац не може да одређује услове
који би значили, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију
која би произилазила из класификације делатности коју обавља понуђач“, односно чиме сте грубо прекршили
одредбе чл. 76. ст. 3. ЗЈН-а, којим је прописано 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“. Такође, сматрамо
да је овим повређено и начело обезбеђивања конкуренције из чл. 10 ЗЈН у коме је прописано: „Наручилац је
дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи
конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке
неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторних услова, техничких
спецификација и критеријума“.
На основу наведеног, користимо ову прилику да апелујемо на Вас да извршите измену додатног услова, на
начин што ћете предметни услов уподобити да буде у складу са позитивним прописима садржаним у ЗЈН-у и
преформулисати исти да гласи: „ - да понуђач има искуство у испоруци добара која су предмет јавне
набавке: да је у последње три обрачунске године (2015., 2016.г. и 2017.г.) понуђач испоручио добра
која су предмет јавне набавке у количини од најмање 15.000 тона соли за путеве“.
Искрено се надамо да ћете отклонити све напред наведене мањкавости у конкурсној документацији, јер је
евидентно да се ради о озбиљним пропустима који су у потпуној супротности са ЗЈН-ом.
Уколико пак и након приспећа нашег дописа не отклоните све напред наведене мањкавости у конкурсној
документацији, скрећемо Вам пажњу да ћемо бити принуђени да своја права остваримо у поступку пред
Републичком комисијом за заштиту права понуђача, на законом прописан начин.
Одговор:
Одговор дат кроз измену конкурсне документације
О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

