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'' Дпм за смештај пдраслих лица Кулина'' 18214 Кулина, (у даљем тексту: Наручилац), складу са
пдредбама члана 63 Закпна п јавним набавкама на захтев за изменпм и ппјашоеоем дпкументације
јавне набавке мале вреднпсти радпва на изградои система техничке заштите Дпма у Кулини (ОРН
45340000 Радпви на уградои пграда, заштитних решетки и сигурнпсне ппреме) за пптребе Дпма у
Кулини брпј: 1.3.3.-2018 Р заинтереспваних лица даје следеће пдгпвпре:

ПИТАЊЕ:1. U tenderskoj dokumentaciji naveli ste da je pre davanja ponude Obilazak objekta obavezan i
da se potencijalnom ponuđaču na osnovu toga daje potvrda o obilasku.
Podsetidu vas da je ovaj uslov nelegalan iz razloga da je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, član 10
gde se kaže da je naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogudi što je mogude vedu konkurenciju,kao I
članom 12 gde se kaže da je naručilac dužan da u svim fazama obezbedi jednak položaj svim ponuđačima. S
toga vasm ovim putem molimo da ovaj uslov izbacite.

ОДГОВОР: Наручилац је именовану одредбу у конкурсној документацији ставио имајући у
виду специфичну структуру корисника који се налазе на смештају у Установи, сматрали смо да
заинтересовани корисници треба да се упознају пре давања понуде. Наручилац ће променити
одредбу у конкурсној документацији.

ПИТАЊЕ: 2. U specifikaciji je naveden broj kamera 48+16+20= 84 i 3 NVR-a a u stavkama 4.3.1 i 4.3.2 se
traži montaža 64 kamere i 2 NVR-a. Ovo je jasno da je u neskladu, s toga vas molimo da ispravite specifikaciju i
objavite je kao dopunu tenderskoj dokumentacij.

ОДГОВОР:
Izmeniti u delu instalacioni materijal
Razvodni panel 19'' 220V sa 6 utičnih mesta sa prekidačem, zaštita od
4.2.2 prenapona
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Izmeniti u delu instalacioni materijal
4.3.1 Montaža, povezivanje i podešavanje kamera
4.3.2 Montaža i povezivanje NVR - a
4.3.3 Programiranje uređaja, Obuka korisnika
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ПИТАЊЕ: 3. tenderskom dokumentacijom se traži polisa osiguranja od profesionalne
odgovornosti na najmanje 1.000.000,00 dinara.
Predntom ponude trazi se ugradnja sistema video nadzora koji može da vrši firma koja je upisana u
Privredne registe pod šifrom 8020 usluge sistema obezbeđenja. Iz banke smo dobili obaveštenje da
preduzeda koja su registrovana pod tom šifrom ne mogu da dobiju navedenu polisu osiguranja. U
skladu sa tim molim vas da izmenite tendersku dokumentaciju i izbacite navedeni uslov.
ОДГОВОР: Молим вас зашто са банком, у документацији стоји Осигуравајућом кућом.
Сходно одредбама ЗЈН сваки наручилац има законску обавезу да у поступку јавне
набавке омогући што већу конкуренцију, међутим, са друге стране сваки конкретан поступак
јавне набавке спроводи се у циљу задовољења објективних потреба наручиоца, а на основу
Конкурсне документације којом се дефнишу захтеви који одговарају таквим потребама. Обавеза
обезбеђења наручиоца што је могуће веће конкуренције не може се тумачити на начин који
подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом понуђачу омогући учешће у
поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке, као ни о квалитету
добара који су предмет исте.
У складу са тим преносимо указ Републичке Комисије за заштиту права понуђача у
поступку јавне набавке везано за тражену техничку спецификацију од стране наручиоца:
„Наручилац сваки конкретан поступак јавне набавке спроводи у циљу задовољења објективних
потреба, а на основу конкурсне документације којом дефинише захтеве који одговарају таквим
потребама. Сходно томе, обавезу обезбеђења што је могуће веће конкуренције се не може
тумачити на начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу
омогући учешће у поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке, као
ни о квалитету добра који је предмет исте. Последица омогућавања што је веће конкуренције би
била да захтеви из конкурсне документације често не би одговарали реалним потебама
наручиоца, већ би одражавали економске интересе понуђача”.

Службеник за јавне набавке
_______________________
Драган Милетић
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