Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Oпштина Житиште
Председник Општине
Број: II-404-1-27/2018-4
Житиште, Цара Душана 15
Тел: 023/821-306, факс: 023/821-308
Датум: 29.10.2018.године
_______________________________________________________________________
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: III-04-404-1-27/2018
Извођење радова на уређењу отресишта на некатегорисаним атарским путевима у
КО Житиште, КО Бегејци, КО Српски Итебеј и КО Банатски Двор
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим
питањима потенцијалног понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са
припремањем понуде:
Питање: Обзиром да је обустављен поступак јавне набавке број III-04-404-121/2018, након што су две приспеле понуде проглашене неприхватљивим, зашто
нисте спровели преговарачки поступак на основу члана 35. став 1. тачка 1 ЗЈН, што
је у оваквим случајевима уобичајено?
Одговор: Наведени члан ЗЈН је дефинисан као могућност Наручиоца а такође,
предуслов је и да се првобитни услови за учешће у поступку у овом случају
отвореном не мењају, што није случај у поновно објављеној јавној набавци и
конкурсној документацији. Такође, отвореним поступком Наручилац обезбеђује
већу конкуренцију.
Питање: Да ли понуђач „Еко градња“ доо може, односно има право, да учествује у
поступку нове расписане јавне набавке обзиром да је на првој јавној набавци
одустао од исте због понуђене цене. У последње време разлог за неприхватање
понуде због неуобичајено ниске цене комисије које спроводе јавне набавке, а и
сама Управа за јавне набавке, не прихвата као недостатак јер је то тешко доказиво
(што нам је и сама ваша комисија рекла на отварању горе наведене јавне набавке)?
Одговор: Сви заинтересовани понуђачи имају право да учествују у поступку јавне
набавке. Поступак јавне набавке коју наводите је окончан Одлуком о обустави од
24.09.2018.године при чему је постојала могућност да се Наручиоцу поднесе захтев
за заштиту права у назначеном року.
Питање: Да ли сматрате да ће се њиховим евентуалним поновним учествовањем
по веома знатно већој цени од првобитно понуђене, за коју сте им дозволили да
одустану без икаквих санкција (негативних референци), бити директно оштећен
буџет Општине Житиште (а самим тим и буџет АП Војводине која такође издваја
средства за ову јавну набавку) за око 4-5 милиона динара, а такође и порески
обвезници?

Одговор: Наручилац не може да утиче на потенцијалне понуђаче и њихове
понуђене цене.
Питање: Зашто сте у новом поступку јавне набавке изменили тендерску
документацију у делу додатних услова и тиме је наново додатно прилагодили
понуђачу „Еко градња“ доо, а све то у тачкама 7.7, 7.8, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.?
Одговор: Наручилац задржава право да конкурсну документацију и услове за
учешће у новом поступку припреми сходно предмету јавне набавке без обзира на
поступак који је окончан Одлуком о обустави од 24.09.2018.године.
Комисија за јавне набавке

