Наручилац: „Научно-технолошки парк Београд “ доо Београд
Број: 607-7/2020
Датум: 17.06.2020.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,
14/15 и 68/15) достављамо вам
Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН бр. ОП У-08/2020
Заинтересовани понуђач, за учешће у поступку јавне набавке, упутио је дана 15.06.2020.
године, путем електронске поште, Захтев за додатним појашњењима конкурсне
документације, ЈН ОП бр. У-08/2020 следеће садржине:
Поштовани,
На основу задатих критеријума за доделу уговора дефинисали сте:
1. укупну цену - 70 пондера и
2. висину суме из полисе осигурања по једном штетном догађају за неограничен број
штетних догађаја - 30 пондера
С обзиром да такву полису у Србији нема ни једна домаћа компанија већ искључиво 2
(стране - G4S и Securitas), наше питање је зашто сте ставили у неравноправан положај
домаће компаније и директно утицали на лимитирање броја понуђача и апсолутан примат
страним компанијама давањем овог услова који нема суштинског значаја за набавку
наведене услуге?!
Молимо Вас да размотрите и преименујете наведени услов који ставља најдиректније у
неравноправан положај понуђаче и ограничава конкуренцију међу потенцијалним
понуђачима.
ОДГОВОР:
У складу са чланом 85. став 1., тачка 1, Закона о јавним набавкама, Наручилац се определио
за критеријум економски најповољнија понуда.
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Наручилац је дефинисао елементе критеријума и расподелио пондере имајући у виду њихов
значај и утицај на пословање Наручиоца.
У том смислу, квалитативне и квантитативне карактеристике предметне услуге Наручилац
је дефинисао у оквиру конкурсне документације кроз услове које понуђачи треба да
испуњавају. Са друге стране руководећи се чињеницом да трошкове коришћења предметне
услуге као и трошкове штете која може настати несавесним пружањем услуге, жели да сведе
на минимум, Наручилац се определио да први елемент критеријума буде цена а други
елемент критеријума - висина осигуране суме из полисе осигурања по једном штетном
догађају за неограничени број штетних догађаја.
Као доказ другог елемента критеријума наручилац захтева достављање копије Полисе
осигурања од опште и професионалне одговорности коју је понуђач закључио са
осигуравајућим друштвом као врсту гаранције ( члан 85. став 2, тачка 11 ЗЈН) којом
Наручилац обезбеђује да ће у случају настанка штете проузроковане несавесним радом
понуђача, иста бити надокнађена. Банкарска гаранција за добро извршење посла на износ од
10% од вредности уговора, не представља наручиоцу довољну гаранцију јер штета
проузрокована несавесним радом понуђача, на имовини и у целокупном пословању
Наручиоца, може бити знатно изнад тог износа. У циљу заштите свог пословања од
трошкова који могу настати услед неизвршења уговорених обавеза, Наручилац је одредио
да „Висину осигуране суме из полисе осигурања по једном штетном догађају за
неограничени број штетних догађаја“ одреди као један од елемената критеријума за оцену
понуда.
Имајући у виду значај дефинисаних елемената критеријума за пословање Наручиоца,
такође, на основу претходног истраживања тржишта праћењем поступака јавних набавки
других Наручилаца а у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама, Наручилац је
омогућио широку конкуренцију, тиме што је омогућио да у поступку јавне набавке могу
учествовати физичка лица, предузетници или правна лица која немају тражену полису
осигурања, преузимајући на себе ризик да трошкове штете коју направи извршилац услуге
без тражене полисе осигурања, надокнади из свог пословања.
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