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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15), објављује
Одговор на питање заинтересованог лица
бр. IV-404-8/23, од дана 09.02.2016. године
Поштовани, у измењеном делу техничке документације код техничких карактеристика је
одступано од пројектне документације по којој су добијена средства од покраинског
секретаријата. Узгред датум за који је заказано отварање понуда - 15.02.2016 је нерадан дан
поводом дана државности.
Такође Вас молим да се још једном усагласите са инжењерима који су правили пројектну
документацију како би сте могли правдати средства Секретаруијату.
Одговор:
1. Наручилац по члану 72. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15
и 68/15), не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни
робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу. Такође, навођење
елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено
речима „или одговарајуће“. Из тог разлога, иако су средства за предметну набавку
обезбеђена посредством конкурса од стране Покрајинског секретаријата за привреду,
запошљавање и равноправност полова и то на основу Идејног пројекта који се у
основи заснива на одређеном типу Sony IP HD камера, јасно је да наручилац не може
захтевати у конкурсној документацији тачно одређен тип камера. Довољно је да
понуђен алтернативни тип камере задовољава минималне техничке карактеристике.
На основу примедаба других заинтересованих лица, а у циљу обезбеђења
конкуренције у складу са чланом 10. Закона, Комисија је у мањој мери изменила
дефинисане минималне техничке карактеристике камера из Идејног пројекта, односно
изузете су само оне карактеристике које су специфичне искључиво за одређене типове
Sony IP HD камера. Такође, финансијер није конкурсом дефинисао минималне
техничке карактеристике камера, док је са друге стране пројектант предложио у
Идејном пројекту које карактеристике би успостављени систем за видео надзор
неизоставно требало да садржи, од којих и поред последњих измена није одступљено.
Када је реч о крајњем року за подношење понуда и термину за отварање понуда, Ваша
примедба је на месту, реч је о превиду Комисије, тако да ће у овом делу конкурсна
документација бити измењена.
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