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ОШ “Јован Микић“
Суботица
Саве Ковачевића 16
Суботица
06-1-94-5/2018
13.6.2018.године
024/548-909

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА
ЗГРАДИ ОШ „ ЈОВАН МИКИЋ“ СУБОТИЦА БР. 2/2018
Комисија за јавне набавке сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник Републике Србије” бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
на
постављено питање од 8.6.2018.године благовремено даје следећи одговор
ПИТАЊЕ:
Сходно члану 63. став 2. ЗЈН, у прописаном року више од пет дана пре истека рока за
подношење понуда, тражимо од вас додатно појашњење у вези горе поменуте јавне
набавке и указујемо вам на неправилности у конкурсној документацији- ЈН адаптација
и санација електро енергетских инсталација на згради ОШ" Јован Микић" Суботица
број ЈН 2/2018
Поштовани!
Собзиром да сте на наша питања од 31.05.2018.године у вези Додатних услова
пословни и технички капацитет остали при својим наводима датим у конкурсној
документацији указујемо Вам на уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији а све на основу члана 63. став 2. ЗЈН .
Прописали сте да понуђач поседује уведене стандарде из области извођења
електромонтажних радова ИСО 37001, прописивањем овог услова директно вршите
дискриминацију понуђача јер се овај стандард односи на политику
против подмићивања , одговорност топ менаџмента ,финансијске контроле, истраге и
прегледе, извештавање и праћење итд, што је у супротности са чланом 76. став 1. тачка
6.ЗЈН који гласи: Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Сходно горе наведеном и вашим одговорима кршите члан 9. ЗЈН, члан 10.ЗЈН и члан
12.ЗЈН . Такође прописали сте да понуђач поседује полису осигурања од
професионалне одговорности за одговорног извођача радова , полису од опште
одговорности. Сматрамо да постављени услов није у складу са чланом 76.став1. тачка
6.ЗЈН јер сматрамо да полису можете да захтевате само за предметну јавну набавку
за штету према трећим лицима што можемо да обезбедимо приликом радова ако
добијемо уговор .
ОДГОВОР:
Одговор на питање
Наручилац је на постављења питања одговорио кроз питања објављена на Порталу
јавних набавки дана 08.06.2018. и истог дана објавио измену конкурсне документације.
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