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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда
„Услуга преузимања пепела и шљаке са депоније Енергетика д.о.о., транспорта и
лагеровања пепела и шљаке на изабрану депонију“ 1.2.49/2019 “ , Наручилац у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.
Питање:
Poštovani,
U skladu sa čl. 63, stav 2, Zakona o javnim nabavkama, upućujemo Vam Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za JN br. 1.2.49/2019 - "Usluga preuzimanja
pepela i šljake sa deponije Energetika d.o.o., transporta i lagerovanja pepela i šljake na izabranu deponiju"
1. S obzirom da predmet navedene javne nabavka, pored usluge prevoza, obuhvata I uslugu
utovara, smatramo da se dodatni uslov u vidu poslovno- finansijskog kapaciteta, tražena
Referentna lista (obrazac 4) i Potvrda kupaca (obrazac 5), može daokazati uslugama izvršenog
prevoza I utovara.
Iz tog razloga upućujemo Zahtev naručiocu, da razmotri izmenu pomenutih obrazaca br. 4 i br.
5, u tom smislu da se isti odnosi na izvršene usluge i utovara i transporta, a ne samo transporta kako stoji
u trenutnom obrascu, i izvrši ispravku navedenih obrazaca, tako da bude ponuđena
mogućnost da kupac može da obeleže koje usluge je ponuđač za njega vršio.

Одговор:
Имајући у виду да као наручилац спроводимо преговарачки поступак са објављивањем позива за
подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (у даљем:
ЗЈН), а да заинтересовано лице указује и иницира измену дефинисаног додатног услова, морамо
одговорити негативно на сам захтев и то, најмање, из два разлога.

Наиме, чланом 35. став 1. тачка 1. ЗЈН је наручилац јасно и императивно условљен од стране
законодавца да у случају спровођења преговарачког поступка са објављивањем позива за
подношење понуда након добијених свих неприхватљивих понуда у отвореном (или
рестриктивном поступку или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу - у
зависности који спроводи) поступку НЕ СМЕ мењати првобитно одређене услове техничке
спецификације, односно критеријум за доделу уговора. Другим речима, све и да има жељу да
удовољи указивањима заинтересованог лица, наручилац је недвосмислено ограничен у томе, те му
не остаје било која друга солуција осим да остане при наводима из конкурсне документације. Не
мање битно је нагласити да, без обзира на јасно и наведено ограничење у том смислу, смо
мишљења да, с обзиром на природу самог поступка, би евентуалном изменом конкурсне
документације свакако нарушили једнакост понуђача. С тим у вези се намеће закључак да би свака
измена конкурсне документације фактички значила "изигравање" закона и спровођење, практично,
новог отвореног поступка са неупоредиво краћим роком за достављње понуда, што је и из тог угла
гледајући, недопустиво.

Овај документ је саставни део позива за допуну понуда.
Не врши се измена позива за допуну понуда ни продужење рока за
подношење и отварање понуда .
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