Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А
Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 30.04.2018.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде
Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији je предмет услуга – Акт п
прпцени ризика у заштити лица, импвине и ппслпваоа и других дпкумената за заштиту
пбавезнп пбезбеђених пбјеката и пбуке, редни брпј јавне набавке 1.2.42/2018, Наручилац у
складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр.

Питаоа:
1. Zašto ste naveli obavezni uslov da "Ппнуђач мпра имати шифру делатнпсти 80.20. и 85.59" a kao
dokaz da se dostavi:"Извпд из АПР а из кпјег се види да Ппнуђач је регистрпван за шифру
делатнпсти 80.20 и 85.59." Ovo je suprotno članu 10.,11. i 12. ZJN i uvodjenjem ovog uslova
ograničavate konkurencuju i diskriminišete potencijalne ponudjače.
Molim vas da izbacite ovaj uslov kako ne bi bili prinudjeni da ulažemo zahtev za zaštitu prava.
2. Zašto je potrebno da imamo referencu od 2.000.000,00 rsd kod dva predhodna korisnika? Zar nije
dovoljno da smo pružili izradu akta kod dva referentna naručioca? Pogotovo kada se uzme činjanica da
je pružanje ove usluge tek počelo odnosno standard SRPS A.l2:003 donet je 31.08.2017.
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Одгпвпри:
1. Приликпм састављаоа кпнкурсне дпкументације у складу са Закпнпм п јавним набавкама, а
на пснпву истраживаоа тржишта увидели смп да самп устанпве кпје су регистрпване за пву
врсту делатнпсти мпгу извршити услугу кпја је предмет јавне набавке. У складу са чл. 81. ЗЈН
сматрамп да смп за случај заједничке ппнуде пмпгућили ппнуђачима удруживаое и
кплективнп испуоаваое тражених услпва. Приликпм састављаоа кпнкурсне дпкументације
разматрали смп мпгућнпст кпја је ппменута у питаоу пптенцијалнпг ппнуђача, али нисмп
успели да увидимп аргументацију за кршеое билп кпг члана ЗЈН а нарпчитп чланпва 10.,11. и
12. Такпђе сматрамп да у питаоу пптенцијалнпг ппнуђача није дпвпљнп јаснп у кпм смислу је
направљен превид тражеоем предметнпг услпва.
2. Сматрамп да у смислу чл. 76 ЗЈН мпжемп пдредити дпдатне услпве за учешће у ппступку
јавне набавке у ппгледу финансијскпг, ппслпвнпг, техничкпг и кадрпвскпг капацитета увек када
је тп пптребнп имајући у виду предмет јавне набавке, па самим тим сматрамп да је тражени
предметни услпв минималан кпји ппнуђачи треба да испуне приликпм дпстављаоа ппнуде.
Не врши се измена и дппуна кпнкурсне дпкументације и прпдужеое рпка за ппднпшеое
ппнуда.

Кпмисија за јавну набавку брпј 1.2.42/2018
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