37000 КРУШЕВАЦ, Јасички пут бб, Телефони: 037/426-482; 426-109 Факс: 037/442-180
Поштански фах 41 Текући рачуни : 205-85001-98 * 115-192300-23 * 290-11862-59

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање потенцијалног понуђача
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12),
ЈКП “Градска топлана” Крушевац, у вези са ЈН 22/14 РЕМОНТ ПУМПНИХ АГРЕГАТА У ЦТИ, даје
следећи одговор на постављенa питањa :

ПИТАЊЕ 1 : " Поштовани,
Захтевамо измену конкурсне документације ЈН 22/14, ремонт пумпних агрегата у ЦТИ
у делу 4.2 Додатни услови из чл.76, односно из става 4.2.2. којим се као довољни технички и кадровски
капацитет тражи да понуђач поседује важећи сертификат- овлашћење од стране произвођача КСБ са
правом уградње лиценцираних делова ( овлашћени сервис).
Наведеним додатним условом Ви као наручилац сте поступили супротно ЗЈН и тако
повредио одредбе чл.10 и чл.12, јер сте на тај начин елиминисали не мали број понуђача, сервисера
пумпи у Србији.
Сасвим је јасно да произвођач КСБ који има свој овлашћени сервис у Србији неће дати
ни једном другом сервисеру пумпи тражено овлашћење, или може да калкулише са тиме коме ће дати
тражено овлашћење и тако су сви потенцијални понуђачи стављени у неравноправни положај у односу
на једног.
Због свега напред наведеног предлажемо да се услови из конкурсне документације
делимично измене тако што ће наручилац одустати од услова под тачком 4.2.2. На тај начин би се
повећао број потенцијалних понуђача који би могли да поднесу понуду у предметној јавној набавци,
односно омогућила би се конкуренција, а наручилац би свакако добио повољнију понуду.
Молимо вашу реакцију у најкраћем року, како би се уклопили у рокове из ЗЈН."
ОДГОВОР:
Члан 76 ЗЈН каже да "наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског
капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке".
Одбија се захтев за измену конкурсне документације ,наручилац задржава право
да по члану 76 Закона о јавним набавкама тражи додатне услове као доказ за довољни
технички и кадровски капацитет тј да понуђач поседује важећи сертификат-овлашћење од стране
произвођача КСБ са правом уградње лиценцираних делова.
Такође Вас подсећамо на лошу праксу када смо због рада понуђача имали квар
на пумпним агрегатима ,у шта сте Ви добро упознати.

Напомињемо да додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
представљају саставни део конкурсне документације.
ЈКП “Градска топлана”
__________________________

