ЈАВНА НАБАВКА ОП бр. 22 / 2013, УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА

Питања Понуђача: 23.10.2013.
1. Молимо вас појасните нам захтев из конкурсне документације „Уверење да радник
није прекршајно кажњаван (за прекршај јавног реда и мира за који је прописана казна
затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о оружју и муницији Републике
Србије и Закона о јавном реду и миру), да ли сте мислили на Уверење МУП-а у коме
стоји да на основу члана 102. став 5 Кривичног законика и члана 10 и 13. Правилника о
казненој евиденцији, радник није осуђиван или на Сагласност МУП-а да радник
испуњава услове предвиђене чланом 8 Закона о оружју и муницији Републике Србије
или је у питању неки други документ, у том случају појасните нам која институција га
издаје?
2. У оквиру конкурсне документације сте одабрали критеријум „Економски
најповољнија понуда“ а као елементе критеријума који се пондеришу Понуђена цена и
Рок плаћања.
Како је у Закону о јавним набавкама, члан 85 јасно наведено шта све може бити
елемент критеријума који се пондерише, молимо вас да преиспитате постављени
критеријум и ускладите га према Закону о јавним набавкама.
Одговор Наручиоца гласи:
- одговор на питање бр.1.
За захтев из конкурсне документације у коме се тражи "Уверење да радник није
прекршајно кажњаван" мислимо на Сагласност МУП-а о испуњености услова
предвиђених цланом 8 Закона о оружју и муницији Републике Србије.
- одговор на питање бр.2
"ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ОСТАЈУ
ИСТИКАО ШТО СУ НАВЕДЕНИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ОНИ СУ
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЧЛ. 85 ЗАКОНА О ЈН.
Образложење:
У члану 85 Закона стоји "елементи као што су:" (елементи нису наведени као
искључиви и обавезујући, већ као пример), што се додатно потврђује тачком 15 која
гласи: “функционалне карактеристике и др”. (што значи и други елементи који нису
побројани у наведеном члану а Наручиоц процени да му они одговарају за оцену
економски најповољније понуде, и увек на првом месту водећи рачуна да тим
елементима не повређује принципе равноправности Понуђача).

Питања Понуђача: 24.10.2013
На страни бр. 35 конкурсне документације налази се образац XVI СПИСАК
ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА и у њему табела. Последња колона табеле је поље под
називом „године радно“. Вероватно је у питању нека словна грешка. Наше питање је на
које године се односи поље у табели?
Одговор Наручиоца гласи:
Поменуто поље у табели се односи на “ГОДИНЕ РАДНОГ СТАЖА”.

