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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА бр.1 од 04.05.2018. (15:38 сати) године, а у вези ЈНМВ 07/18
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш оглашава:
Поштовани потенцијални учесници поступка ЈНМВ 07/18 - Набавка Телекомуникационих услуга
(фиксне и мобилне телефоније) - који се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,
"Телеком" д.о.о. је поставио питања:


Да ли се критеријум и резервни критеријуми односе на обе партије?



Да ли се може понудити јединична цена од нула динара за предметне услуге код обе
партије?



Сугеришемо наручиоцу да се сваки образац изјаве издвоји као посебна страна,како се не би
потписивали и оверавали више пута због преклапања са другим обрасцима на истој страни.



На страни 15 конкурсне документације предвиђен је као један од резервних критеријума
„дужи рок важења понуда“ у случају како сте навели „вредносно једнаких понуда и понуда
се једнаким роком плаћања, сугеришемо наручиоцу да предвиди други резервни
критеријум имајући у виду чињеницу да наведени није у сагласности са чланом 76. став 6.
и чланом 84 ст. 2 ЗЈН.

Овим члановима је дефинисано да критеријуми морају бити у логичкој вези са предметом јавне
набавке.
„Рок важења понуде“, није у логичкој вези са пружањем услуге фиксне и мобилне
телефоније.Сугеришемо Наручиоцу да се предвиди други резервни критеријум и из разлога што
време важења понуде ствара нејасноће у погледу дужине трајања истог - није јасно који
максимални рок трајања понуде с обзиром да законом није дефинисан.
Одговор комисије за ЈНМВ 07/18, ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, а на основу Члана 63. и
Члана 20. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, ''Сл. гласник РС'' бр. 14/15,
„Службени гласник РС“, број 68/15):
„Поштовани,
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Критеријум и резервни критеријум односе се на обе партије,



Може се понудити јединична цена од 0,00 динара (када су у питању обе партије),



Ваша сугестија по питању образаца изјава техничке је природе и није уважена,



Резервни критеријуми, као што су рок плаћања и дужи рок важења понуде, користе се само
у случају вредносно једнаких понуда, са посебном напоменом да се други резервни
критеријум „рок важења понуде“ користи само у случају постојања вредносно потпуно
једнаких понуда и понуда са једнаким роком плаћања – дакле врло је мала вероватноћа
(готово једнака нули) да до истог случаја дође. Дефинисање било ког другог критеријума
сем наведеног понуђаче би ставило у врло неравноправан положај и аутоматски
фаворизовало понуђаче који имају веће тржишно учешће, а дискриминисало понуђаче који
исто учешће немају у значајној мери. Тако, обзиром да се одредбе ЗЈН првенствено односе
на поштовање једнакости понуђача и поштовање права равноправног третмана свих
понуђача, сматрамо да наведени критеријум није у супротности са одредбама ЗЈН. Ваша
сугестија није уважена.



Уколико сматрате да су права било ког понуђача нарушена молимо Вас да заштиту истих
остварите на Законом устројен начин.

С поштовањем
Комисија за ЈНМВ 07/18, ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш“

Одговор чини саставни део поступка јавне набавке ЈНМВ 07/18.
Ниш, 07.05.2018. (09:45 сати)
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