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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
Број јавне набавке: ЈНМВ 1.1.1/2018
1.1.1
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
РС број 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), а у вези Питања/Захтева заинтересованог лица
од 15.08.2018., заведеног у овом Заводу под бр. 1060/1, које се односи
однос на јавну
набавку Наручиоца Завод за заштиту споменика културе Краљево,
Краљево ред. бр. ЈН
1.1.1/2018 – набавка горива за моторна возила, и који гласи:
1. „Поштовани, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" бр.. 124/2012,14/2015 и 68/2015), тражимо објашњење за елемент
критеријума број пумпних станица на територији Србије максимално 30 поена и
то
преко 200 пумпних станица 30 поена
од 100 до 199 пумпних станица 20 поена
од 1 до 99 пумпних станица 10 поена.
Начином на који је нарчилац Завод за заштиту споменика културе Краљево за
предметну јавну набавку,
набавку определио пондерисање по другом елементу
критеријума, прекршио је основна начела ЗЈН једнакост понуђача и извршио
дискриминисање свих осталих у односу на само једног који може остварити
максималан број пондера по овом елементу критеријума. Подаци о броју
малопродајних објеката свих учесника у поступцима јавних набавки на тржишту
Републике Србије су транспаретни и јавни и из наведеног јасно је да су
провериви.
На основу изнетог
изнетог, потребно је да извршите измену конкурсне документације у
делу елемента критеријума број бодова за број пумпних станица на територији
Србије и исти сачините у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл.гласник
("
РС",
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015).“
68/2015)
Одговор на питање гласи:
1. Уважава се примедба Заинтересованог лица. Комисија ће ивршити измену и
допуну Конкурсне документације у делу одељак IV УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 15. ВРСТА
КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
КРИТЕРИ
НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТО
ОДОЛОГИЈА ЗА
ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
З СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
А.
Напомена: У складу са одредбама чл. 63. Закона овај одговор представља појашњење
Конкурсне документације за ЈН бр. 1.1.1/2018 и постаје њен саставни део.
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