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Поводом постављеног писменог питања потенцијалног понуђача за
појашњење конкурсне документације која се односи на Јавну набавку услугe
мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2013. години,
Ред бр. ЈН ОП 7/13,
Партија
1
–
услуга
систематског
испитивања
нивоа
нејоинизујућих зрачења у животној средини у нискофреквентном
подручју АП Војводине у 2013. години, а
у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, достављамо
следеће одговоре на ваша питања:
Питање бр. 1:
„У делу 4. „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих
услова“ на страни 11 предвидели сте:
цит: „докази, из тачке 1) и 2), који се односе на финансијски и пословни
капацитет, као и на технички и кадровски капацитет, не могу бити старији
од два месеца пре отварања понуда, а исто сте предвидели и у делу
„Образац за оцену испуњености услова из члана 75. И 76. Закона о јавним
набавкама“ на страни 27.
Узимајући у обзир доказе које тражите, јасно је да бонитет и потврда НБС
могу бити издати после 07.09.2013. године и тиме ће бити испуњен захтев
који сте поставили.
Међутим што се тиче биланса стања, биланса успеха и сертификата о
акредитацији са решењем о обиму акредитације, као и изјавама које
попуњавамо које се тичу кадровског и техничког капацитета није нам јасно
како испунити ваш захтев да „не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуде“. Наиме биланси стања и успеха су оверени од стране АПР
после предаје завршних рачуна, сертификат о акредитацији SRPS ISO/IEC
17025:2006 је нама додељен 03.03.2011. године и важи до 02.03.2015.
године и не може се издавати нови „који није старији од два месеца пре
отварања понуде“. С тога вас молимо за одговор и појашњење овог захтева“.
Одговор на питање бр. 1:
Докази који се односе се на:
-извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈОН (уколико исти достављате уз
понуду) и потврда НБС, морају бити издати после објављивања позива за
подношење понуда и не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
-уколико достављате Биланс стања и биланс успеха тада ћете доставити оне
који имате оверене од стране АПР-а, а после предаје завршног рачуна;
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-што се тиче Сертификата о акредитацији SRPS ISO/IEC 17025:2006 који вам
је додељен 03.03.2011. године и важи до 02.03.2015. године, и по томе је
важећи и тај ћете доставити уз понуду;
Питање бр. 2:
„Такође, молимо и за појашњење тачке 5.18. „Критеријуми на основу којих
ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када две
или више понуда са једнаким бројем пондера“ јер сматрамо да је алинеја 1 у
супротности са начином утврђивања пондера“.
Одговор на питање бр. 2:
У случају да су понуђене цене идентичне тада ће се применити одредбе
тачке 5.18 алинеја 2., односно Наручилац ће изабрати као најповољнију
понуду оног понуђача који је на основу достављених потврда наручилаца
реализовао услуге у укупно већој вредности.
Питање бр. 3:
„У Конкурсној документацији сте предвидели да је рок извршења
31.12.2013. године. У претходном поступку који сте обуставили био је исти
рок извршења. Узимајући у обзир да ће се отварање понуда по овом
поступку обавити 07.11.2013. године, да сте предвидели да ће се одлука о
додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда, да је
рок за улагање захтева за заштиту права по доношењу одлуке 10 дана од
пријема исте, то уговор може бити и закључен так половином децембра. У
том случају остаје мање од 15 дана за извршење уговора, а што је с обзиром
на обимност посла заиста немогуће извршити. С тога вас питамо да ли
постоји могућност померања рока извршења.“
Одговор на питање бр. 3:
Остајемо при наведеном року извршења у Конкурсној документацији.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним
набавкама, се у писаном облику доставља заинтересованом лицу, и
истовремено се информација објављује на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца.
ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
КОЈИ ИМА ФУНКЦИЈУ ПРЕДСЕДНИКА
Јанош Добаи
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