Комисија Привредног друштва Арена Београд д.о.о. образована за јавну набавку број
ЈН 06/18: Набавка заштитног ПВЦ пода у ролнама, на основу члана 63. став 2. и 3. Закона
о јавним набавкама (Службени гласник РС“, број 68/15) објављује одговор на захтев за
додатним информацијама и појашњењима у предметном поступку јавне набавке.
Питања 1., 2:
1. Молимо Вас да измените конкурсну документацију у делу техничких услова уместо
ширина ролни 1,5 да упишете од 1,4 до 1,5 м ширине.
2. У делу додатних услова уместо да је понуђач испоручио исти под у траженој
количини да стоји да је понуђач испоручио тражену количину комерцијалних ПВЦ
подова.
Наведеним захтевом нећете утицати на смањење квалитета и функције траженог
заштитног ПВЦ пода, али ће те омогућити бољу конкуренцију (члан 10. и члан 71. ЗЈН)
Одговор на питања 1., 2.
1. Наручилац није јасно прецизирао димензију ролни, нити код ширине, нити
код дебљине самог пода, већ је за то оставио одређену толеранцију што је у складу са
ЗЈН. Сходно наведеном, не може се прихватити захтев потенцијалног понуђача сходно
његовим потребама, већ је Наручилац оставио толеранцију сходно својим захтевима и
потребама. Наручилац већ поседује под за велику салу који је захтеваних димензија из
конкурсне документације те је неопходно да за малу салу обезбеди под који ће се
уклопити са постојећим и који ће се уклопити на постојеће сталке за одлагање. Сходно
томе, Наручилац је више него јасно утврдио сопствене потребе, све у складу са ЗЈН и
водио рачуна да не угрози начело конкуренције међу понуђачима. Такође,
истраживањем тржишта утвђено је да постоји више производа и потенцијалних
понуђача који могу задовољити ове критеријуме и потребе Наручиоца.
2. Додатни услови се у складу са ЗЈН могу односити само на предмет јавне
набавке. Предмет јавне набавке је заштитни под за спортске објекте, а не под за
комерцијалне, односно то није комерцијални ПВЦ под. Сходно наведеном, не може се
прихватити предлог потенцијалног понуђача јер се додатни услов не може односити на
нешто што није предмет јавне набавке. Наручилац остаје при захтеву да се референца,
односно додатни услов односи само на заштитни спортски под. Захтевање референци,
додатних услова који су у складу са предметом јавне набавке је у потпуности у складу
са ЗЈН и важећом правном праксом. Захтевање истог износа, количине предмета јавне
набавке у периоду од 3 године не представља прекомерну количину и жеља Наручиоца
је само да добије понуђача који може адекватно и квалитетно да испоручи предмет
јавне набавке. Такође, истраживањем тржишта утврђено је да постоји више производа и
потенцијалних понуђача који могу задовољити ове критеријуме и потребе Наручиоца.
Овај допис је саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.
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