Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку мале вредности
Број: 7930/2
Од: 27.10.2016. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.2.12/2016
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН МВ 1.2.12/2016 „УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“,ОРН 64212000- Услуге мобилне
телефоније, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 27.10.2016. године у
16,05 часова. Kaкo je исто пристигло после времена које је прецизно одређено конкурсном
документацијом (слање у радно време од 10:00– 14:00), исто је заведено дана 28.10.2016.
године под бројем 7930. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следеће:
У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније, ЈНМВ бр.
1.2.12/2016, за потребе наручиоца ЈП „Топлификација“ Пожаревац, молимо вас за појашњења
и одговоре на питања:
ПИТАЊЕ 1 :
1. Ако понуђач понуди цену СМС поруке која није бесплатна, на страни 12/45 КД тачка
5.2. (мада би требало: тачка 6.2.), он на основу формуле може добити највише 4
пондера, а не 3 пондера како то стоји у КД. Молимо да отклоните ову недоумицу. Осим
тога, Наручилац није предвидео место у конкурсној документацији за евентуални унос
„понуђеног броја бесплатних СМС порука“.
ПОЈАШЊЕЊЕ 1:
Сугестија заинтересованог лица у вези са насталим техничким и грешкама
насталим у формулама (у делу : страна 12/45, тачка 6.2.), су на месту. Исте се
односе на ознаку критеријума и висину пондера. Грешке су исправљене и унете у 1.
Измењену конкурсну документацију.
ПИТАЊЕ 2 :
Наручилац је у поглављу 2.15. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА, на страни
10/45 КД, навео напомену бр.1.: „ради могућности прецизног математичког
израчунавања у случају понуђене цене у износу од 0,00 динара приликом
израчунавања пондера узимаће се вредност од 0,01 динар због немогућности дељења
нулом“ (исти текст стоји и на страни 32/45 КД). Ова напомена нема смисла јер се из
описа првих шест елемената критеријума види да у формуле за израчунавање
пондера улазе само цене које нису бесплатне (које нису једнаке 0,00 динара).
ПОЈАШЊЕЊЕ 2:
Примедба изнета од стране заинтересованог лица у другој тачки, којом се оспoрава
смисленост датих упутстава за израчунавања формула (где се дели са нулом), нема
основа, јер, ако само упутство није оспорено, као ни његова евентуална примена,
нема значаја да ли ће оно бити примењено или не.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs наручилац објављује на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1.2.12/2016

