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ПИТАЊЕ
1.
U konkursnoj dokumentaciji kao rezervni kriterijum navodite "kao
najpovoljnija biće izabrana ponuda koja je prva zavedena u arhivi Naručioca"
Navodimo u sledećem linku:
http://www.kjn.gov.rs/sw4i/download/files/article/1582-2015odlukark.pdf?id=1
4799
samo jednu od odluka Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača (strane 7
I 8 u ovom linku) kojom se poništava postupak sa ovim kriterijumom jer je on
u potpunosti u suprotnosti sa ZJN, članom 84.st.2. kriterijum ne sme biti
diskriminatorski. Sam pojam kriterijuma određen je odredbom člana 3.st.2.
tačka 29. ZJN kao merilo koje se koristi za vrednovanje, upoređivanje I
ocenjivanje ponuda I omogućiti izbor jedne ponude u svakom konkretnom
postupku Javne nabavke, te tako obezbediti izvesnost u pogledu načina na
koji će se takav izbor vršiti. Time se obezbeđuje da očekivanja naručioca u
pogledu relevantnosti pojedinih elemenata ponude ponuđačima budu poznata u
fazi pre njihovog podnošenja I kako bi svoje ponude, u skladu sa takvim
očekivanjima mogli pripremiti. U tom smislu, a shodno zakonskom određenju
pojma kriterijuma, isti je merilo za rangiranje ponuda u konkretnom postupku
Javne nabavke, stoga on sa svojim elementima mora biti usmeren na izvršenje
konkretnog ugovora o javnoj nabavci, čije zaključenje je I rezultat I cilj
rangiranja ponuda, a s obzirom na to da samo ti elementi mogu imati nespornu
logičku vezu sa predmetom Javne nabavke, što u ovoj javnoj nabavci
definitivno nije slučaj.
S obzirom na prethodno navedeno, elementi kriterijuma u
skladu sa čl.84. st.2. ZJN moraju biti opisani I vrednovani, ne smeju biti
diskriminatorski I moraju stajati u logičkoj vezi sa predmetom Javne
nabavke, a u ovoj javnoj nabavci to definitivno nije slučaj, predlažemo da
izvršite izmenu konkursne dokumentacije I izbrišete ovaj kriterijum.
2.
U konkursnoj dokumentaciji kao dokaz neophodnog poslovnog
kapaciteta zahtevate sertifikat standarda ISO 9001. Želimo da vam skrenemo
pažnju da ovaj sertifikat po definiciji "čine organizaciona struktura,
odgovornost subjekata u organizaciji, procesi I resursi potrebni za
upravljanje sistemom" I "ISO 9001 je pogodan za sve organizacije koje žele
da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na veličinu ili delatnost
organizacije". Isto, citiramo:" Svrha ovog standarda je povećanje
efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa", što nema
apsolutno nikakve logičke veze sa predmetom ove Javne nabavke. Očigledno je
da se pomenuti sertifikat odnosi na unutrašnju strukturu I organizaciju
agencije I samim tim je izlišno zahtevati ga jer bi to značilo da agencije
koje ga ne poseduju nemaju kvalitet. Svaka agencija u našoj branši koja je

uspešno realizovala određen broj ugovora predmetne Javne nabavke je dokazala
traženi kvalitet, pa je samim tim zahtevanje ovog sertifikata krajnje
diskriminišuće (čl.10. ZJN) I u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama.
Predlažemo izmenu konkursne dokumentacije u ovom delu, u suprotnom, bićemo
prinuđeni da uložimo zahtev za zaštitu prava ponuđača.

ОДГОВОР
У складу са наведеним питањима дана 18.03.2016. године измењена је
конкурсна документација и то:
1.
На страни 16 од 37 конкурсне документације, тачка 27. Две или више
понуда са истом понуђеном ценом, поглавља V Упутство понуђачима како да сачине
понуду.
2.
Измењени су додатни услови Наручиоца за учешће у поступку јавне
набавке на страни 8, 9 и 10 од 37 конкурсне документације.
3.
Измењен је распон рока испоруке авио-карата/других путних карата,
односно резервације за хотелски смештај, на страни 6, 14. и 24. од 37 конкурсне
документације.
Напомена: У измењеној конкурсној документацији све учињене измене су подвучене.
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