ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ “БАМБИ” БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Дунавска бр. 8.
Дана: 09.03.2017.
Број ЈН: 2/2017
Дел. број: 187-21/172-17
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. ГласникРС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), наручилац објављује
ОДГОВОР
на „Захтев за измену исправљене конкурсне документације ЈНМВ 2/2017
703/БМ/2017 од 07.03.2017“
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 09331100 - Соларни колектори за производњу топлоте – набавка и
постављање инсталације за припрему топле потрошне воде коришћењем соларне енергије -ПОСТУПАК
ЈНМВ 2/2017
ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“
БАЧКА ТОПОЛА Дунавска бр. 8.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама заинтересовано лице може, у
писаном облику тражити од наручиоца додатне информације у вези понуде и може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке.
Наручилац је сходно члану 63. став 3. Закона у обавези да одговориу року од три дана од
дана пријема захтева и исти објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ 1.
Потенцијални понуђач је ставио примедбу да је наручилац прекршио одредбе члана 10.,
76. и 77. Закона о јавним набавкама у исправљеној Конкурсној документацији тиме што је
као додатни услов наведено да је понуђач у последњих 5 година до дана расписивања
јавне набавке уградио најмање 500м2 соларних колектора на територији Републике
Србије. Потенцијални понуђач је мишљења да се на овај начин прави дискриминација
међу понуђачима узимајући у обзир да наручилац треба да угради 20,9м2 соларних
колектора.
Комисија је мишљења да је наручилац у потпуности испоштовао одредбе 10, 76 и 77
Закона и да је у погледу техничких, а не финансијских могућности понуђача одредио
додатни услов за количину уграђених колектора. Код одређивања додатних услова, циљ је
наручиоца да добије што квалитетнија добра и да иста буду уграђена од стране понуђача
који има потребно искуство и знање за наведену јавну набавку, а да од понуђача добије
примерену цену.
Наручилац код додатних услова није одредио као додатни услов финансијски капацитет
понуђача, већ технички капацитет, те је неоснована примедба потенцијалног понуђача да
је наручилац учинио повреду члана 77. став 2. тачка1) Закона.
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ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ 2.
Наручилац је утврдио да ће критеријуми за оцену понуда бити цена, референц листе и
гарантни рок.
Наручилац, утврђивањем референц листе као критеријума за оцену понуда, жели да
добије квалитет, те смо мишљења да није начињена повреда члана 9. и 10. како то
наводи потенцијални понуђач у својој примедби.
Неоснована је тврдња да је наведеним критеријумима омогућено понуђачу да нуди високу
цену на основу високе референце, јер је код критеријума „цена“ омогућено понуђачима
да добију 50 пондера са најниже понуђеном ценом. Напротив, могуће је да са високом
референцом наручилац добије повољнију цену понуђача, те је неоснована примедба
потенцијалног понуђача.
Наручилац жели да добије квалитет како за добра тако и за радове уградње колектора, те
се управо из тих разлога определио за критеријум „економски најповоњнија понуда“, а не
за „најниже понуђену цену.“
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