Питање и одговор 1 за јавну набавку број 9339/1-8-07

Питање:
Предмет: Захтев за додатно појашњење
Везано за поступак јавне набавке број ЈН 9339/1-8-07, а у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН
молимо за додатно појашњење.
1) Молимо да подробно наведете разлоге због чега је у питању резервисана јавна
набавка.
2) На који начин ће наручилац вршити оцену усаглашености понуђених добара са
захтевима из техничке спецификације.

Одговор:
1) Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
налаже послодавацу да у радном односу има одређени број особа са инвалидитетом, у
противном плаћа пенале за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио.
Како ЈКП „Наиссус“ Ниш због мањег броја запослених особа са инвалидитетом од
Законом прописаних плаћа накнаду(пенале), реализацијом уговора са предузећем за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, ослобађа се
дела тих плаћања, у складу са законским одредбама.

2) Саставни део техничке спецификације( обрасца структуре са ценама) је колона – назив
производа и произвођач(обавезно попунити) са пољима за сваку позицију у
спецификацији. У тa пољa понуђач je дужан да упише назив производа и произвођача за
свакo понуђено добро. Тиме се недвосмислено може утврдити које производе понуђач
нуди.
У складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама Наручилац може да након јавног отварања
понуда затражи додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда а може и да врши контролу (увид) код понуђача
односно његовог подизвођача.
У ЈКП „Наиссус“ – у Ниш, пријем добара врши магационер који је одговоран за
квантитативни и делом квалитативни пријем у домену својих компетенција.
Осим магационера, за ову набавку биће формирана и комисија за квантитативни и
квалитативни пријем добара, чији је задатак да изврши контролу сваког производа
приликом испоруке, односно да утврди да ли су испоручена добра у свему у складу са
понуђеним добрима из техничке спецификације.
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Како је предвиђено конкурсном документацијом и моделом уговора, ЈКП „Наиссус“ Ниш
ће реализовати меницу за добро извршење посла уколико утврди да испоручена добра
која су предмет уговора нису у складу са добрима и произвођачима које је продавац навео
у техничкој спецификацији приликом подношења понуде.
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