ПИТАЊЕ:
Београд, 13.06.2016. године
Предмет: Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне
документације по јавној набавци, мале вредности број 7/2016, набавка услуга
чишћења Београдске филхармоније
Поштовани,
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), упућујемо Вам захтев за додатним
информацијама и појашњењима у вези припремања понуде по јавној набавци,
мале вредности број 7/2016, набавка услуга чишћења Београдске филхармоније:
1. Молимо Вас да размотрите могућност да услов финансијског и пословног
капацитета измените, где стоји обавеза за понуђача: да је у последње 3 године
(2013, 2014 и 2015.) у периоду од минимум 1 године пружао услуге
свакодневног одржавање хигијене у зградама најмање 2 републичке установе
културе(према списку са сајта Министарства културе – www.kultura.gov.rs), с
обзиром да овако постављен услов сужава конкуренцију што је у супротности
са чланом 10. ЗЈН, као и у супртности са чланом 76. став 6. ЗЈН (имајући у
виду да овако постављен услов дискриминише оне понуђаче који су обављали
предметну услугу-чишћења-одржавања хигијене код других наручилаца, па и
у установа културе које нису основане од стране Републичких органа). Сходно
свему наведеном, молимо Вас да у складу са одредбама ЗЈН, изменити
конкурсну документацију и омогућити што већу конкуренцију у предметном
поступку јавне набавке?
С поштовањем,
LAVANI ДОО БЕОГРАД
Александар Анђелковић, директор
ОДГОВОР:
Поштовани,
неспорно је да Наручилац има интерес да услуга коју тражи буде извршена на најбољи могући
начин. С обзиром на конкретан предмет јавне набавке, једини начин да се Наручилац заштити
јесте да, поред осталих, постави услов по коме ће се моћи видети да ли је понуђач већ обављао
предметне послове у установама сличног типа, не зато што би се чишћење битно разликовало
по врсти установе, него зато што је то показатељ да се ради о озбиљном понуђачу који извршава
обавезе и који вршење својих услуга може прилагодити начину рада културних установа. Према
томе, тај услов свакако јесте у логичкој вези са предметом набавке и не може се сматрати
дискриминаторским у смислу ЗЈН. У супротном, сваки понуђач који не спуњава неки услов могао
би га назвати дискриминаторским.
Такође, велики број понуђача обавља послове чишћења у републичким установама културе, па
се не може рећи да се тиме битно ограничава конкуренција у смислу члана 10 ЗЈН.
С поштовањем,
Комисија за ЈНмв бр. 7/2016

