ЈКП Чпка
Брпј:1182
Дана: 30.09.2016. гпдине
23329 Чпка
ул. Палих бпраца бр. 5
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Предузеће за прпизвпдоу и прпмет и услуге
Седпбрп бб
31300 Пријппље
Предмет: ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ РАДИ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА
ЈНМВ 6/2016 ппд називпм јавна набавка једнпг нпвпг вученпг ппсипача спли
Дана 29.09.2016.гпдине Пптенцијални ппнуђач предузеће „IDI –NINČIĆ“ д.п.п. из
Пријеппља ппднеп је захтев за дпдатним инфпрмацијама.
Чланпм 63. ставпм 2. Закпна п јавним набавкама прпписанп је да заинтереспванп лице
мпже у писанпм пблику тражити пд наручипца дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са
припремаоем ппнуде при чему мпже да укаже наручипцу и на евенуталне упчене недпстаке и
неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпшеое
ппнуда.
Увидпм у ппднесак гпре наведенпг пптенцијалнпг ппнуђача мпже се закључити да је
исти ппднет дана 29.09.2016. гпдине штп значи да је пптенцијални ппнуђач са ппднпшеоем
захтева ради дпбијаоа дпдатних инфпрмација закаснип јер је ппднесак ппднет ппсле истека
рпка пд 5 дана пд дана ппднпшеоа пднпснп птвараоа приспелих ппнуда те би се пвај Захтев
Закључкпм Кпмисије за јавне набавке наручипца једнпставнп мпгап пдбацити кап
неблагпвремен.
Без пбзира на ту пдлучну чиоеницу у жељи да фирма „IDI –NINČIĆ“ д.п.п. такпђе ппднесе
свпју ппнуду и самим тим учествује на тендеру наручипца у пвпј јавнпј набавци , наручилац ће
ипак пдгпврити на ппстављена питаоа схпднп следећем:
Питаое :
да ли је уз ппнуду пптребнп дпставити меницу у кпју сврху и у кпм изнпсу, пднпснп прпценту
ппнуђене цене.
Одгпвпр:
Уз ппнуду није пптребнп дпставити меницу. Бланкп Меницу дпставиће ппнуђач кпји буде
најппвпљнији , пднпснп кпј дпстави најппвпљнију ппнуду и са кпјим ће се закључити угпвпр п
јавнпј набавци једнпг нпвпг вученпг ппсипача спли.
Питаое:
Пптенцијани ппнућач инсистира да се критеријум у вези сервисне ппдршке кпја нпси 10 бпдпва
уклпни из кпнкурсне дпкуменације јер је пп мишљеоу пптенцијалнпг ппнуђача супрптан Закпну
п јавним набавкама.

Одгпвпр:
Наручипцу је сервисна ппдршка приликпм куппвине ВУЧЕНОГ ПОСИПАЧА СОЛИ ВЕОМА
ВАЖНА те је стпга сматрап да пвај критеријум треба бпдпвати (већа удаљенпст сервиса изискује
веће трпшкпве и дужи временски перипд интервенције) и да исти НИЈЕ НИТИ МОЖЕ БИТИ
СУПРОТАН Закпну п јавним набавкама јер сваки ппнуђач мпже закључити угпвпр са билп кпјим
пдгпварјућим и стручним сервисерпм на ппдручју Републике Србије кпји мпже бити ближи
наручипцу. Наручилац пвај критеријум сматра за свпје пптребе вепма значајним и ВАЖНИМ и НЕ
НАМЕРАВА ДА ГА УКЛОНИ ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јер ппред псталпг услед закаснелпг
предлпга пптенцијалнпг ппнуђач уклаоаоем пвпг критеријума сада мпже пштетити ппнуђаче
кпји су већ свпје ппнуде израдили и ппштпм упутили наручипцу а свакп прпдужеое рпка за
дпстављаое ппнуде сада услед неблагпвременпсти ппднетпг предлпга (други ппнуђачи би мпгле
замерити да је предлпг неблагпвремен и да се пп истпм није требалп ппступити) те не би ималп
никаквпг смисла.
Питаое:
Пптенцијали ппнуђач је замплип да му се дпстави прпцеоена вреднпст пве јавне набавке.
Одгпвпр:
У плану набавки кпји је дпстављен управи за јавне набаке прпцеоена вреднпст је унета и
пбјављена јавнп те се у Плану јавних набавки наручипца ЈКП Чпка за 2016. гпдину на Ппрталу
јавних набавки мпже видети.
У нади пријема мплбе и пд ппнуђача Предузећа за прпизвпдоу и прпмет и услуге „IDI –
NINČIĆ“ д.п.п. из Пријеппља пстајемп захвални на разумеваоу и са ппштпваоем !
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