Установа

студентског

стандарда

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4

Број: 05/09-725/5е
Дана:20.07.2020. године
На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог Закона
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) именована Комисија Наручиоца
Установе студентског стандарда Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе
Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: Наручилац) упућује

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 08/2020
набавка услуга - процена ризика од катастрофа и израда плана заштите и спашавања

I. Заинтересовани Понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 17.07.2020.
године путем е-маила, у 08.34 часова Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације са следећим питањем:
Питање:

" У вези са изменама конкурсне документације, везано за ЈНМВ 08/2020 „набавка услуга –
процена ризика од катастрофа и израда плана заштите и спасавања“ где је измењен део о
обиласку локације из:
„Понуђач је обавезан да изврши увид у објекте у којима ће вршити предметне услуте“
У
„Понуђачима је омогућено да изврше увид у објекте“
Интересује нас да ли ће онима који су у складу са првобитном тендерскм документацијом
извршили обилазак објеката и самим тим стекли јаснију слику шта је предмет извршења
одлуке, бити надокнађени трошкови обиласка у овом случају . Јер смо морали да наше
људе пошаљемо за Нови Сад, Зрењанин и Сомбор како би обишли објектe, а самим тим
испада да су они губили време у обиласку, a уз то смо имали трошак пута. Док други
понуђачи сада могу да дају било коју цену која неће бити реална с обзиром на обим посла
који треба да се изврши, а самим тим ризикујете да квалитет услуге не буде адекватан.".

Одговор:
Наручилац је захтевао обавезан обилазак локације како би Понуђачи имали увид у
објекте у циљу искључивања каснијих евентуалних примедби Понуђача да нису били
упознати са неким информацијама које су неопходне за припрему и прихватљивост
понуде и евентуално касније позивање на одговорност Наручиоца. Како би Понуђачи
своје понуде припремили на адекватн и квалитетан начин и да би исте биле меродавне,
јер промена цена након отварања понуда није дозвољена као ни промена цене након
закљученог Уговора. Самим тим смо тражили и средства финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде.

Сматрамо да је набавка комплексна и да смо специфични по својој делатности јер нам је
основна делатност смештај и исхрана студената, и на број објеката који обухвата
предметна набавка.
Установа спада у II групу угрожености, те сматрамо да сте у предности на основу тога што
сте обишли предметне локације и да Вас нисмо оштетили и да ћете припремити
најмеродавнију понуду.
У Конкурсној документацији Прилог 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду на
страни 7 од 43 под тачком 9. Цена наведено је:
" У цену урачунати цену предмета јавне набавке, као и све остале трошкове везане за
пружање предметних услуга.
Цена коју понуди Понуђач биће фиксна током извршавања Уговора и неће подлегати
променама ни из каквих разлога."
Наведено је и да "Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему
према члану 92. ЗЈН."
Из чега произилази да пратеће трошкове урачунате у цену Понуде као и то да уколико
неко понуди неуобичајену ниску цену Нручилац може да је одбије у складу са ЗЈН.
Чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 68/15) је дефинисано у којим
случајевима понуђачи могу захтевати Трошкове припреме понуда од Наручиоца.

II. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Рок за подношење понуда је 21.07.2020. године до 08.00 часова.
III. Контакт особа: Жељка Вретунић, службеник за јавне набавке, факс. 021/458-926, e-mail:
javne.nabavke@scns.rs, сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00
часова.
IV. Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.

