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Београд
Булевар краља Александра 77
10.08.2017. године
Јавна набавка мале вредности број 17/2017
СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 17/2017
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације
I - Дана 07.08.2017. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским
путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број
17/2017, набавка добара - тонери, следеће садржине:
1. Питање:
“Поштовани,
увидом у тендерску документацију приметили смо да правите озбиљну грешку у условима за
учешће у поступку јавне набавке у делу додатни услови-пословни капацитет где кажете да је
понуђач дужан да докаже: да је у периоду 2014,2015,2016 год.извршио испоруку тонера код
минимум два различита референтна наручиоца при чему вредност извршене испоруке код сваког
наручиоца не може бити мања од 2.000.000,00 динара без пдв,по једном уговору (постоје уговори и
са нижим вредностима,што не значи да ти уговори нису квалитетно одрађени па чак и са више
наручилаца)
сматрамо да вршите селекцију а самим тим и дискриминацију понуђача,
подсећамо да је наручилац 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
закон инсистира на здравој конкурецији уз обавезу наручиоца да исту не ограничава и да је не
чини недоступним неким понуђачима,сврха је да се свим понуђачима обезбеде једнаки услови
приликом учешћа у поступцима јавних набавки како би се избегло фаворизовање појединих
понуђача
стога сматрамо да је потребно извршити корекцију документације у делу услова за учешће у
поступку набавке како не би дошло до дискриминације учесника и кршења начела о обезбеђивању
здраве конкуренције.”
Одговор:
Наручилац остаје при наведеном додатном услову пословног капацитета, пошто је
прописани услов у складу са Законом и није дискриминаторски.
Додатни услов пословног капацитета је у складу са предметом јавне набавке и са
пројектованим обимом посла. Наручилац овај услов поставља имајући у виду одређени, а не сваки
обим посла јер жели да обезбеди гаранције за квалитетно и поуздано извршење потенцијалног
уговора.
Једноставно, наручилац има право да постави услов, који можда не могу да испуне сви
понуђачи, али велики број може.
Конкурсном документацијом је, сходно Закону, предвиђен наступ групе понуђача.
ПРЕДСЕДНИК
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