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БРОЈ:404-163/2016

ДАТУМ: 03.новембра 2016. године

ПРЕДМЕТ:одговор на додатне информације или појашњења

Заинтересована лица, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражила су дана 31.10.2016.године,
у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку услугe директан приступ интернету ( ЈН ОП
26/2016), у оквиру којих су поставила следећа питања:
1.У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН обраћамо Вам се са молбом за додатним
информацијама у вези са подношењем понуде у ЈН ОП бр.26/2016 која је објављена
дана 11.10.2016. под називом : "ЈН услуга - Директан приступ интернету".
На страни 3/60 конкурсне документације наведено је да: "Добављад предметне
услуге примарног приступа интернету не буде исти као и код редудантног интернет
линка из техничких разлога. "
Да ли постојећи провајдер, уколико обезбеди редудантан сервис, по потпуно
редудантној путањи, за коју би Вам доставио скицу путање, списак уређаја и по
потреби увид у било који део поменутог, може да учествује равноправно са осталим
понуђачима на поменутој јавној набавци?
2.Као потенцијално заинтересовани понуђач, поново Вам се обраћамо као
наручиоцу, у вези са Јавном набавком услуга интернета, јавна набавка бр. 26/2016, за
коју су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 11.10.2016. године.
Обраћамо Вам се сходно Закону о изменама и допунама Закона о јавним
набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са чланом
63. став 2. Закона о јавним набавкама, који након измена гласи: „ Заинтересовано лице
може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуде.“
У вези са измењеном Конкурсном документацијом, а којим изменама сте само
избрисали услов „у случају промене ИП адреса“, те на тај начин само формално
изједначили све потенцијалне понуђаче, односно и тренутног пружаоца услуга, као
потенцијалног понуђача, као и све друге потенцијалне понуђаче, желимо да укажемо
на следеће:

Овим изменама у Конкурсној документацији није измењена и суштина, а то је да
су други потенцијални понуђачи и даље у неравноправном положају у односу на
тренутног пружаоца услуга, као потенцијалног понуђача. Наиме, тренутни пружалац
услуга , у случају да буде изабран неће имати потребе да извршава радње из тачака од
1) до 23) јер оне неће бити неопходне, зато што у том случају из техничких разлога
није неопходна измена ИП адреса које су Вам већ додељене од стране тренутног
пружаоца услуга,, а тиме последично неће бити никакве потребе за тим радњама.
Насупрот томе, у случају да буде изабран неки други потенцијални понуђач, биће
неопходна, неминовна је промена ИП адреса, а тиме последично и неопходно извођење
свих радова из тачака од 1) до 23). Дакле, сада је само сакривена суштина проблема, а
стварна истина је да су и даље потенцијални понуђачи у неравноправном положају у
односу на тренутног пружаоца услуга, као потенцијалног понуђача?
На основу изнетог, закључује се да тренутни пружалац услуге директног
приступа и други заинтересовани понуђачи нису у истом положају, јер тренутни
пружалац услуге у случају да буде изабран суштински неће имати потребу да мења ИП
адресе које Вам је он као кориснику већ раније доделио, те неће морати ни да изводи
све радове у тачкама од 1) до 23), те је у ситуацији да аутоматски понуди нижу цену
услуге директног приступа интернету. С тиме у вези, указујемо да је предмет јавне
набавке набавка услуга – директан приступ интернету, те да сте сходно начелу
једнакости понуђача и обезбеђивања конкуренције према Закону о јавним набавкама
као Наручилац дужни да “суштински”, а не само “формално”, обезбедите једнак
положај свим понуђачима и омогућите што је могуће већу конкуренцију.
У вези са тиме постављамо Вам следеће питање:
1. Питање
Да ли је овим козметичким изменама у Конкурсној документацији измењена и
суштина, а то је да су други потенцијални понуђачи и даље у неравноправном положају
у односу на тренутног пружаоца услуга, као потенцијалног понуђача, из разлога што
тренутни пружалац услуга , у случају да буде изабран неће имати потребе да извршава
радње из тачака од 1) до 23) јер оне неће бити неопходне, зато што у том случају из
техничких разлога није неопходна измена ИП адреса које Вам је он као кориснику већ
раније доделио, те тиме последично неће бити никакве потребе за тим радњама, док
насупрот томе, у случају да буде изабран неки други потенцијални понуђач, биће
неопходна, неминовна је промена ИП адреса, а тиме последично и неопходно извођење
свих радова из тачака од 1) до 23)., што говори да је сада само сакривена суштина
проблема, а стварна истина је да су и даље други потенцијални понуђачи у
неравноправном положају у односу на тренутног пружаооца услуга, као потенцијалног
понуђача?
Сходно свему изнетом, молимо вас да одоговорите на наше постављено питање,
односно предлажемо да у том смислу извршите измене Конкурсне документације, тако
што ће те заиста “суштински”, а не само “формално”, обезбедити једнак положај свим
понуђачима и омогућити што је могуће већу конкуренцију, све у складу са начелима и
принципима Закона о јавним набавкама. Обзиром да радње из тачака од 1) до 23) по
својој природи, у суштини представљају сасвим друге активности, за разлику од услуге
“директног приступа интернету”, предлажемо да ову јавну набавку организујете по
партијама, тако што би сте набавку “директног приступа интернету” сврстали у једну
партију, док би сте набавку за активности из тачака од 1) до 23) сврстали у другу
одвојену партију.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
1. У Kонкурсној документацији је тражено да постоји редуданција Интернет
Провајдера тј.:” Захтев Наручиоца је да Добављач предметне услуге примарног
приступа Интернету не буде исти као и код редудантног Интернет линка из техничких
разлога потпуне редудантности.”

2. У Конкурсној документацији наведени су неопходни послови које Добављач
треба да изврши како би се обезбедио непрекидан и конзистентан рад Информационог
система Скупштине АПВ и Покрајинске владе као и свих система који зависе од
Интернет сервиса.
Свим потенцијалним Понуђачима дата је могућност увида и упознавања са
Информационим системом, како би се увидела неопходност свих послова и разјаснила
сва могућа питања везано за то.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од дана
пријема захтева.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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