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Број: 2199/1
Датум: 17.06.2016.године
ПРЕДМЕТ
ПРЕДМЕТ:: Указивање наручиоцу на недостатке у Конкурсној документацији у вези са
припремањем понуде за јавну набавку ЈН 17-3/2016 " Реконструкција јавног осветљења
постављањем LED расвете '' за коју је позив за подношење понуда објављен дана
године
07.06.2016.
07.06.2016.године
У вези са јавном набавком наручиоца ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево, која носи број ЈН 17-3/2016, спроводи се у отвореном
поступку, има назив (предмет) "Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете ''
за коју је позив за подношење понуда објављен дана 07.06.2016.године, наручиоцу је дана
15.06.2016.године стигао захтев за појашњење конкурсне документације упућен од стране
заинтересованог лица, којим се указује наручиоцу на евентуалне недостатке у Конкурсној
документацији предметне јавне набавке.
Наручилац је утврдио да је захтев упућен благовремено у смислу члана 63.ЗЈН.
Наведено указивање гласи:
'' У законом предвиђеном року обраћамо вам се у вези са конкурсном документацијом
за јавну набавку бр.17-3/2016 "Реконструкција јавног осветљења постављањем LED расвете '' тачка
3.14. којом сте дефинисали следеће:
понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са
...
...понуђач
припремањем понуде
понуде,, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин
одређен чланом 20. Закона

- Заинтересовано лице може
може,, у писаном облику
облику,, путем поште или факса
факса,, захтевом упућеним на
.....
на адресу
адресу.....
1. Будући да је наведеним чланом Закона дефинисано: Комуникација се у поступку јавне набавке и у
вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем
путем,, односно путем поште
поште,,
електронске поште или факсом
факсом,, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних
набавки молимо вас да исправите недостатак у вашој документацији и додате могућност тражења
додатних информација или појашњења путем електронске поште,с обзиром да је то широко доступан
канал комуникације,у духу новог времена и у складу са модерним технолошким захтевима ове јавне
набавке.
Надам се да сте ову грешку направили нехотично и да ћете схватити важност тражене исправке,да не
бисмо морали да затражимо заштиту права понуђача''

Наручилац даје следеће појашњење
појашњење::
Заинтересовано лице је цитирало само део (став 1.) члана 20. ЗЈН
ЗЈН.. Наведени члан у
ставовима 2. и 3. каже
каже::
'' Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно
доступно,, тако да не ограничава
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке
набавке..
____________________________________________________________________________________________________
______
Сектор за изградњу Сектор за урбанизам Сектор за економско-финансијске послове Сектор за правне и опште
послове
Тел: +381 26 223 626
+381 26 222 017
+381 26 223 934
+381 26 222 230
Факс:+381 26 231 319
+381 26 227 950
+381 26 221 947
+381 26 221 947

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се
у том циљу
циљу,, када је то могуће
могуће,, користе електронска средства
средства.. ''

У смислу наведеног
наведеног,, а у вези става 1. члана 20. ЗЈН којим се средства комуникације
одређују одредницом ''
ИЛИ
'', наручилац је Конкурсном документацијом ИЗАБРАО
''ИЛИ
ИЛИ'',
средства комуникације
комуникације,, а која
која,, по својој природи
природи,, јесу класична (поштом
поштом)) али и
електронска (факс
факс)) и омогућавају једнако брзу комуникацију као и електронска пошта
пошта..
Комуникацију електронском поштом наручилац није изабрао јер за исту нема
одговарајуће услове (нема електронски деловодник и није сигуран у квалитет интернет
везе коју обезбеђује провајдер наручиоца
наручиоца--чест је управо губитак функционисања
електронске поште
поште..
Наручилац сматра да је незаконито и неосновано је тражење заинтересованог лица
лица..

Комисија за јавну набавку наручиоца
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