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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и 
појашњења у  вези са  припремањем понуде за јавну набавку – Нaбaвкa LED 
свeтиљки и систeмa зa нaдзoр и упрaвљaњe зa уличнo oсвeтљeњe Грaдa 
Крaљeвa , (ЈН  бр. 1.1.11) по позиву за подношење понуда објављеном на 
Порталу јавних набавки од 06.12.2016. године:

У  складу  са  основним  начелима  ЗЈН,  а  пре  свега  обавезе  наручиоца  да
обезбеди  конкурентност   и  подједнак  третман  понуђача,  захтевамо  да
омогућите равноправно учешће свих заинтересованих  лица  и да продужите
рок за  доставу понуда за још три недеље односно да рок  за  достављање
понуда буде  30 дана од дана објављивања  позива за подношење понуда .

Образлозење:
Претходна документација није била у складу са Законом, а што је Комисија за
ЗППЈН констатовала,  те је  налозила измену.   Понуду по тој  документацији
нисмо доставили јер нисмо желели да учествујемо у незаконитом процесу у
којем су нарушена права понуђача, а што се потврђује мишљењем  комисије
за заштиту права, иако смо документацију припремили. 
Како  је  од  отварања  понуда  у  претходном  поступку  прошло  више  од  два
месеца И како је наставак био неизвестан у складу са законским оквирима у
овако кратком року од 7 дана (два дана викенд), могуће је да достави понуду
само неко ко унапред зна да ће поступак на овај начин бити настављен и да
ће  рок  за  достављање  понуда  бити  изузетно  кратак,  те  се  на  тај  начин
понуђачи  доводе  у  неравноправан  положај,  губи  се  транспарентност  и
конкурентост.   Наиме,  да  би  се  доставила  исправна  понуда  неопходно  је
доставити валидна документа,  овом приликом посебно скрећемо пажњу на
обавезна  документа  у  складу  са  чл.  75.  ЗЈН,  а  која  имају  ограничено
временско  трајање  па  их  је  неопходно  зановити.  Такође,  уз  понуду  је
неопходно доставити валидне банкаркје гаранције као средство финансијског
обезбеђења  за  озбиљност  понуде,  као  и  писма  о  намерама  за  издавање
банкарских  гаранција.   У  овом  случају  је  неисправно  доставити  "старе"
банкарске  гаранције  које  су  биле  издате  у  складу  са  претходним  даном
сачињавања и отварања понуде, па их је неопходно зановити. То значи да је
неопходно проћи наново комплетну банкарску процедуру која траје од 10 до
15 дана.
 Да  би  се  понуда  квалитетно  припремила  неопходно  нам  је  да  наново
прибавимо нове понуде и од коопераната и добављача, и њихове понуде су
такође имале ограничен временски период вазења.
Молимо  да  уважите  наше  захтеве  и да  поступите  у  складу  са  основним
начелима ЗЈН и продужите рок за достављање понуда за, три недеље, како
би омогућили да се поднесу конкурентне понуде које ће обезбедити најбољег
понуђача. У случају да не прихватите овај захтев скрећемо пажњу да би на тај
начин грубо нарушили ЗЈН.

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220



Одговор:
Наручилац не прихвата захтев подносиоца захтева. Наручилац сматра да је
захтев  да  се  рок  за  подношење понуда  продужи  за  још три  недеље и  да
износи 30 дана није оправдан посебно имајући у виду разлоге које сте навели,
мали  обим  измена  у  конкурсној  документацији  који  је  наложен  решењем
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,  као и
чињеницу да позив за подношење понуда објављен још 06.12.2016. године.

         
                                                                                КОМИСИЈА


