ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање
термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и
дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса
Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац
Web : www.toplifikacija.rs
е-mail : jpt@toplifikacija.rs
Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба) Факс : 012/542-543

Наш број:
Датум: 10.05.2019
Место: Пожаревац
Предмет: Појашњење конкурсне документације за ЈН услуге осигурања бр. 1.2.10/2016
На основу члана 63. ств 2. И 3.. Закона о јавним набавкама објављујемо
појашњење конкурсне документације на основу захтева заинтересованих лица,
упућеног електронким путем и заведеног код нас 06.05.2016 еле. Године под бројем
2569. Додатно појашњење конкурсне документације односи се на следећа питања:
1. Питање- примедба: Метод доделе пондера указује на дискриминацију јер су
понуђачи који попнуде најнижу цену /премију осигурања, дискриминисани јер иако су
дали најнижу понуду, у збиру добијају изузетно мали број пондера.
Одговор: Цена је само један од могућих елемената критеријуа предвиђен Законоом о
јавним набавкама у ситуацији када се наручилац определи да оцену понуда врши
применом критеријума економски најповољнија понуда. За овај приступ одлучили смо
се анализуирајући предходно искуство. Наиме услуге које су предмет јавне набавке
имају готово исте цене код свих поуђача и разлике које се тако праве су биле у
безначајним границама. Поштујући ту чињеницу може се рећи да је додељивање
значаја на нивоу од 60 пондера методолошки, супротно вашим тврдњама, превелико
обзиром на релативно низак праг разлике у ценама. Ууимајући у обзир
прошлогодишње искуство (када смо такође уврстили средстваа превентиве у
критеријум оцене понуде) апсолутно је вишеструко била већа разлика у понуђеним
средствима превентиве него у понуђеним премијама. Из угла нашег предузећа овим
приступом смо обезбедили управо економичност и ефикасност употребе јавних
средстава. Коначно време изласка на терен и могучност плаћања у више рата
представљају, недвосмислено елементе квалитета пружања услуге коју набављамо а
при томе смо начином њиховог вредновања омогучили свим понуђачима, да уколикоко
озбиљнио схватају нашу понуду обезбеде максималан број поена. (Пожаревац је на
мање од једног сата вожње од Београда, а могућност плаћања у ратама доступна је
свим понуђачима. Узимајучи у обзир све напред наведено јасно је да смо исзбор
економски најповољније понуде код критеријума вредновања понуда изабрали водећи
се пре свега интересима нашег предузећа без икакквих намера да се врши
дискриминација понуђача а све на основу предходних потврђених искустава приликом
набавки ових услуга. Уколико, у будућности дође до промене начина контоле државе
над понуђачима из ове области па се стекну услови да се праве значајније разлике у
ценам међу понуђачима сигурно је да ћемо кориговати свој приступ, поново се водећи
искључиво интересон економичне и ефикасне употребе јавних средстава.
Дискруиминације ни по ком основу нема јер су сви понуђачи у могучности да конкуришу
и победе на нашем конкурсу.
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2. Питање – примедба Елемент критеријума “Бесповратна улагања у превентиву ( за
набавку заштитних одела и за заштиту дисајних органа није нити описан ни у логичкој
вези са предметном јавном набавком.
Ради се о специјалној опреми која није законска обавеза али с обзиром на
услове који се дешавају у нашим коморама приликом непредвиђених хаварија на
систему битно утичу на здравње људи и превенцију директне повреде на раду.
Средства су наменска и служе за набасвку маски са системом допреме ваздуха.
Обтзиром, да предузеће већ располаже са два одела за рад на високим
температурама то смо предвидели набавку два оваква система и две маске. Према
нашим информацијама предрачунска вредност ове опреме је око 350.000,- динара.
Конаћно јасно је да би повлачење ових средстава било условљено набасвком истих и
документовано рачунима. Напомињемо да смо прошле године успешно реализовали и
ову фазу јавне набавке за услуге осигурања и тако извршили улагање у превентиву
наших радника остварујући повраћај средстава од око 25% укупних премија по тој
набавци.
Коначно по нашем мишљењу не стоји Ваша опаска да “бесповратна улагања
у превентиву” не могу бити елемент критеријума према одредбама члана 85. став 2
Закона о јавним набавкама
Комисија је сходно члану 63. став 5. ЗЈН (Сл.гл РС.68/2015) Променила рок
отварања:
Рок за достављање понуда је био 13.05.2016. године до 10:00 сати
Нови рок за подношење понуда је 19.05.2016. године до 10:00 сати.
Јавно отварање понуда за ЈНМВ 1.2.10/2016 – "Услуге осигурања имовине и
запослених ЈП Топлификације"уз присуство овлашћених представника понуђача, биће
спроведено 19.05.2016. године у 11:00 сати.
Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација”
Пожаревац и порталу јавних набавки дана 10.05.2016. године
Комисија за јавне набавке ЈН МВ 1.2.10/2016.
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