ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број: 4/13
Датум: 18.02.2014. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације бр.2 ЈН ОП 04/2014
Поводом Вашег писмено, електронским путем достављеног дописа за појашњење
конкурсне документације ЈН ОП 04/2014, примљењеног дана 13.02.2014. године, у складу са
чланом 63. став 2. који гласи: „ Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније
пет дана пре истека рока за подношење понуде.“ и става 3. истог члана Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) достављамо Вам одговор на :
Питање:
„Захтев за додатним условом за учешће у јавним набавкама из члана 76 ЗЈН односно из 5.1.
конкурсне документације апсолутно је дискриминаторски како за ово заинтересовано лице тако
и за овог понуђача, и као такав не може бити саставни део ове конкурсне документације, из
разлога што таквим сертификатима не располажемо а то је унапред позната чињеница.“
„Елементи критеријума за избор економски најповољније понуде и то: стопа приноса на капитал
ROE, ажурност у исплати штета у 2012. год. и акдекватност капитала по CARMEL-u унапред су
познати, они су дискриминаторски јер фаворизују одређеног понуђача и на основу јавних,
познатих елемената егзактно доказиви. Уосталом нису ни у логичној ни у економској а у
супротности су са чланом 84. став 2. ЗЈН. Доказ томе је и Решење Републичке комисије за
заштиту права понуђача бр.4-00-1878-2013 од 01.11.2013. год. где је поништена јавна набавка
услуге осигурања управо због оваквих и овако дефинисаних критеријума (прилог).
Одговор:
Дискреционо је право Наручиоца у избору елемената критеријума економски
најповољније понуде за оцењивање понуда, што значи да у конкретном случају Наручилац није
одредио дискриминаторске критеријуме и исти су у логичној вези са садржином предмета јавне
набавке, што произилази да је испоштовано начело обезбеђивање конкуренције међу
понуђачима и једнакост понуђача у складу са Законом о јавним набакама.
Наручилац истиче чињеницу да се оцењивање понуда не врши само по
основу ажурнотсти у исплати штета, већ се понуде оцењују применом свих елемената
критеријума одређених конкурсном документацијом, који су описани и вредновани и за који је
одређен релативан значај пондера.
На напред наведени начин наручилац не фаворизује било којег понуђача.
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