Дом ученика средњих школа Милутин Миланковић - Београд,
Здравка Челара 16
Број: 10/168
Београд, 20.09.2019. године
Свим заинтересованим лицима

Комисија за јавну набавку радова Замена дотрајале столарије – улазних врата у собама
дома Р-01/19
ПРЕДМЕТ: Одговор и појашњење на питања постављено од стране заинтересованог
лица
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације за отворени поступак јавне набавке радова бр. Р 01/19 ЗАМЕНА
ДОТРАЈАЛЕ СТОЛАРИЈЕ И УЛАЗНИХ ВРАТА У СОБАМА ДОМА“ (у даљем
тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем
тексту: Комисија) наручиоца Дом ученика средњих школа „Милутин Миланковић“ из
Београда, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво цитирати питање, односно
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом
одговор/појашњење на исто:

Одговор/појашњење бр. 1: Када је у питању ово указивање заинтересованог лица, Наручилац
указује да није забрањено навођење брендова уколико је то једини начин описа објективних
потреба наручиоца и уколико исто прати одредница „или одговарајуће“. У конкретном случају
сматрамо да „бренд“ јесте уједно и јасан опис врсте иверице, па предочавамо заинтересованом
лицу да је то наручиоцу био циљ, односно да недвосмслено свим заинтерсованим лицима на тај
начин укаже на врсту и својство потребних иверица. Међутим, у циљу транспаретности поступка
и обезбеђивања веће конкуренције, Комисија ће извршити измену конкурсне документације у том
смислу.

Одговор/појашњење бр. 2: Захваљујемо заинтересованом лицу на указивању, али исто
представља објективну потребу Наручиоца.

Одговор/појашњење бр. 3: Дефинисање услова као „прејаког“ нам није у потпуности јасно, пре
свега имајући у виду да наручилац нигде није изричито прописао да понуђач уједно мора да буде и
произвођач столарије, као и то да се под „браварима“ и „столарима“ не мисли на она лица која ће
браварију производити, већ учествовати у извршењу предметних радова која подразумевају
стручност приликом уградње. Када се томе дода да су сви начини ангажовања лица у складу са
Законом о раду дозвољени, као и то да је број лица спрам обима радова и постављених рокова
минимално прописан, верујемо да бива јасно да овај додатни услов ни у чему није „прејак“, те
Комисија остаје при наводима овог дела конкурсне документације.

Одговор/појашњење бр. 4: Заинтересована лица могу се информисати о траженом увидом у План
јавних набавки, који је објављен на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51.став 3. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Комисија за јавну набавку бр. Р-01/19.

