ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈН 009/19-АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Поштовани ,
Имамо питање везано за тендер НАБАВКА ДОБАРА АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА, ПО ПАРТИЈАМА,
ЗАПОТРЕБЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ бр 09/2019 године
Као рок испоруке наведено је да је рок испоруке 24 сата од пријема захтева
Овакав рок испоруке за све партије је у супротности са законом о јавним набавкама тацније са начелом
обезбеђивањјем конкуренције тацније са чланом 10 где је наведено

Начело обезбеђивања конкуренције
Члан 10
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да
учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
Оваквим захтевом за роком испоруке дитектно користите дискриминаорске услове где је наведено
,стим у вези а како би сте били у складу са јавним набавкама предлаземо да рок испоруке за све партије
буде минимум 30 дана ,као што и сви партнери добијају од вендора истих услова

ОДГОВОР

Поштовани,
Чланом 61. став 1. ЗЈН, прописано је да је наручилац дужан да припреми конкурсну
документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. Став
4. тачка 5) истог члана ЗЈН, прописује да конкурсна документација сходно врсти поступка
и природи предмета јавне набавке, поред осталог садржи врсту, техничке карактеристике
(спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број
86/15) ближе се уређују обавезни елементи конкурсне документације коју наручилац
припрема у поступку јавне набавке и начин доказивања испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке.

Дакле, наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију на најбољи начин,
на основу које ће заинтересована лица састављати понуде, и од које зависи и успешност
поступка. У том циљу, неопходно је да наручилац припреми јасну конкурсну документацију
са што детаљнијим описом предмета јавне набавке, да између осталог предвиди прецизно
врсту, техничке каракеристике (спецификације), квалитет, количину и опис предмета
набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испоруке предмета набавке и друге додатне услуге, који ће у
потпуности одговарати објективним потребама наручиоца, а у складу са сврхом набавке.
Такође, наручилац је у обавези да јавну набавку спроводи сходно начелу
економичности и ефикасности. С тим у вези сматрамо да је захтев подносиоца за
продужетком рока испоруке на 30 дана неоснован.
Наиме, Електронски факултет у Нишу је, као образовна и научно-истраживачка
институција, комплексан систем састављен од великог броја служби које су подршка или
извршне јединице у обављању наведених делатности. И поред тога, спецификација
потребне опреме је јако прецизно дефинисана са детаљним описом и потребном количином.
Како, захваљујући томе, сваки потенцијални понуђач може да припреми прихватлјиву
понуду, а понуђач са којим ће бити закључен уговор о испоруци, јако прецизно може да
планира потребне количине и врсту добара, тe испорука може да зависи једино од начина и
избора субјеката које тај транспорт спроводе. Планирање залиха и динамике обезбеђивања
неопходне количине довољне за правовремено реаговање на захтев наручиоца, искључиво
је на испоручиоцу.
У односу на напред наведено, рок испоруке биће повећан на 72 сатa што ће бити
спроведено кроз измену конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВАКУ

