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1. Питање: Мolim Vas da u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama
dostavite dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku vršenja
stručnog nadzora nad izvodjenjem radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta
Muzeja savremene umetnosti, u otvorenom postupku, JN – usluga br 01/15 tako što ćete
se konačno izjasniti da li ćete zainteresovanim ponudjačima omogućiti preuzimanje
elektronske ili štampane verzije projekta i pripadajuće projektne dokumentacije i na taj
način omogućiti kvalitetnu pripremu ponude?
U više odgovora na postavljana pitanja koja su zainteresovani ponudjači postavljali u
cilju definisanja količina i dimenzija pozicija davali ste pojašnjenje tipa „videti iz
projekta“, „ova pozicija se daje paušalno, detaljnije videti iz projekta.“ Ukoliko smatrate
da je za pripremu kvalitetne ponude dovoljno da zainteresovani ponudjači izvrše uvid u
projektnu dokumentaciju u trajanju od pola sata, ovim putem Vas molimo da još jednom
razmotrite takvu odluku, obzirom da takav pristup projektu nije kvalitetan, niti je u
skladu sa osnovnim načelima Zakona o javnim nabavkama.
Konkretno, ovakvim postupanjem prekršili ste Načelo efikanosti i ekonomičnosti
postupka jer „Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke pribavi dobra, usluge ili
radove odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke“.
Zainteresovanom ponudjaču je Vašim postupanjem onemogućeno da sagleda uslove i
zahtevane tehničke karakteristike iz tendera čime je realno uskraćen da pripremi
adekvatnu ponudu.
Takodje, ovakvim postupanjem prekršili ste i Načelo obezbedjivanja konkurencije
obzirom da je zainteresovanim ponudjačima onemogućeno da sagledaju tehničke
karakteristike tendera i realnog onemogućavanja zainteresovanog ponudjača da aplicira.
Pored ovih, povredjeno je i Načelo transparentnosti postupka javne nabavke jer ste
prekršili dužnost da obezbedite javnost i transparentost postupka javne nabavke, ne samo
u pogledu obaveza iz Zakona o javnim nabavkama, već i u pogledu obaveza koje
proističu iz gradjevinske struke.

.
Одговор: Наручилац је обавестио сва заинтересована лица која су поднела
Захтеве за преузимање CD-а са техничком документацијом да је комисија за јавну
набавку одлучила да наручилац не даје CD са техничком документацијом, те да ће
у том погледу бити извршена измена и допуна Конкурсне документације, која ће
бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца и да
по достављеним Захтевима за преузимање CD-а са техничком документацијом
наручилац неће поступати.
Наручилац је Конкурсном документацијом одредио 3 термина од по 30 минута за
увид у техничку документацију а затим Изменом и допуном конкурсне
документације одредио и додатни 4. термин.
Заинтересована лица су тако била у могућности да се, према својим потребама,
пријаве за један или више одрећених термина што би укупно износило 120 минута
а не 30 минута како се наводи у овим питању, а што сматрамо довољним временом
за увид у техничку документацију, те да ниједно од наведених начела тиме није
прекршено.
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