ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац у поступку јавне набавке мале
вредности добара - рачунара, скенера, штампача и друге опреме за потребе ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша, ЈН бр. 1.1.4, на основу члана 63. став 2. и став 3, у вези члана 54. став 12.
тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одговара
на питање заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1 oд 18.05.2016. године:
„Молимо вас да нам одговорите да ли је потребно доставити техничку спецификацију
понуђених добара на меморандуму понуђача, а све у циљу поштовања ваше спецификације и
прецизнијег рангирања понуђача, као и избегавања евентуалних накнадних проблема при
потписивању уговора и испоруке добара?“
Одговор на питање број 1:
У предметном поступку јавне набавке, наручилац је сачинио конкурсну документацију у
свему према одредбама члана 61. Закона о јавним набавкама и члана 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова.
Конкурсном документацијом, а у вези члана 70. и члана 71. Закона о јавним набавкама,
наручилац је одредио техничку спецификацију за сваку од 3 партије предметног поступка, тако да
тражена добра у свему одговорају његовим потребама.
У делу III конкурсне документације - „Упутство понуђачима како да сачине понуду“,
наручилац је јасно и недвосмислено навео да ће се комплетном понудом сматрати свака понуда
која садржи, између осталог и техничку спецификацију добара - попуњену, печатом оверенуи и
потписану, за сваку партију посебно.
У делу IX конкурсне документације „Модел уговора“, који ће, уколико предметни поступак
јавне набавке буде окончан правоснажном одлуком о додели уговора, постати уговор, као
јавноправна исправа у облигационим односима, у члану 1. регулише се, између осталог, да је
предмет јавне набавке одређен у свему према техничкој спецификацији добара и понуди
продавца, који постају саставни делови уговора о купопродаји.
Према томе, понуђач, у предметном поступку, је у обавези да уз своју понуди достави
техничку спецификацију у оном облику и садржини коју је конкурсном документацијом одредио
наручилац. Понуђач уз ову, обавезну техничку спецификацију, може доставити и спецификацију на
свом меморандуму, али спецификација на меморандуму понуђача неће бити од стране наручиоца
узета у обзир приликом стручне оцене понуда.
Уколико понуђач не достави попуњену и оверену техничку спецификацију у облику и
садржини коју је одредио наручилац, таква понуда биће неприхватљива.
Наручилац ће управо оцењивати понуде које садрже све захтеване елементе, па и техичку
спецификацију у облику и садржини коју је одредио наручилац, а рок за доношење одговорајуће
првостепене одлуке је 5 дана од дана отварања понуда.
Даље, моделом уговора, у члану 3. став 3, одређено је да продавац испоручена добра
фактурише на основу техничке спецификације добара.
Што се тиче евентуалних накнадних проблема при испоруци добара, истичемо да
извршење купопродајног уговора нема никакве везе са поступком јавне набавке и стручном
оценом поднетих понуда, већ је облигациони однос купца и продавца.
Tакође, позитивним прописима из области рачуноводства и ревизије одређено је која
књиговодствена документација прати испоруку добара и представља основ за плаћање.

У Нишу, дана 19.05.2016. године

