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Одговор:
1. У члану 14. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), прописана је обавеза за наручиоца да чува као пословну
тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим
понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Имајући у виду да наведеном одредбом закона није прописана обавеза за
наручиоца да чува као пословну тајну имена подносилаца захтева за заштиту права, наручилац
сматра да није поступио супротно члану 14. став 1. тачка 3) ЗЈН када је на Порталу јавних
набавки навео име подносиоца захтева за заштиту права.
2. Наручилац прихвата сугестију понуђача, те се захтевани кадровски капацитет
у тачки 2.2. Инжењер за аутоматско управљање – аутоматичар, на странама 9 и 10 од 71 брише
и у складу са наведеним обрасце за запосленог или радно ангажованог инжењера за аутоматско
управљање-аутоматичара на странама 18 и 20 од 71, није потребно попуњавати.
3. Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица да се услов прописан
конкурсном документацијом који се односи на достављање полисе осигурања измени. Дакле,
понуђач није дужан да у понуди достави важећу полису осигурања у складу са прописаним у
тачки 12.4. на страни 26 од 71, већ ће само изабрани понуђач, односно понуђач коме буде
додељен уговор бити у обавези да достави важећу полису осигурања коју ће поседовати за све
време трајања уговора.
4. Наручилац је конкурсном документацијом предвидео да је потребно да
понуђач има прописани кадровски капацитет. С обзиром да је предмет набавке пружање услуга
којима се обезбеђује несметано и безбедно функционисање објеката републичких органа од
велике важности, наручилац је код одређивања додатних услова који се тичу кадровског
капацитета поставио одређене, конкретне захтеве у погледу структуре, квалификација и пре
свега стручности кадровског капацитета понуђача – запослених лица које ће радити на
извршењу уговора из предметне набавке.
С обзиром на сложену и захтевну природу набавке у којој свака несмотреност,
нестручност и некомпетентност у поступању може да доведе у питање безбедност коришћења
објекта и његово функционисање, наручилац је затражио да лица запослена код понуђача, а
које је понуђач означио као стручна и квалификована у свом послу заиста и раде на извршењу
набавке. Наведена лица пролазе и кроз безбедносну проверу јер се ради о одржавању објеката
републичких органа којима није дозвољен приступ без провере од стране МУП-а Србије.
Поред свега наведеног, додатни услов који се односи на кадровски капацитет
био је предмет оспоравања у постпуку заштите права. Један од разлога измене конкурсне
документације је поступање по Одлуци Републичке комисије која се односи на обавезу
наручиоца да се „предвиди поступак замене лица која су запослена код понуђача, а која би
била наведена у обрасцу који се односи на кадровски капацитет“. Наручилац је поступио у
складу са налогом Комисије за заштиту права из Решења број: 4-00-165/2018 од 01.03.2018.
године.
5. Наручилац ће прихватити сугестију заинтересованог лица која се односи на
прописани кадровски капацитет на дан објављивања позива. Брише се временско ограничење
прописано за кадровски капацитет. Потребно је да понуђач испуни додатни услов који се
односи на кадровски капацитет на дан подношења понуде.
6. Наручилац је у поглављу III – Техничке карактеристике, у тачки 1. Место
извршења услуга, на страни 4 од 71, навео адресе и локације објеката у којима ће се пружати
услуге које су предмет јавне набавке.
У конкурсној документацији наручилац није посебно предвидео ставку
обрачуна трошкова превоза и путарина на аутопуту за пружање услуга на објектима који су
предмет пружања услуге а који су ван Београда јер је у поглављу V – Упутство понуђачима
како да сачине понуду у тачки 9. на страни 24 од 71, прописао да у цену услуге одржавања и
сервисирања треба урачунати цену потрошног материјала, цену делова за ставке
спецификације понуде где је то наведено, транспортне трошкове и све потребне припремне и
завршне радове око интервенције, као и све остале зависне трошкове.
7. У конкурсној документацији, у поглављу III Техничке карактеристике, на
страни 4 од 71, под тачком 3. Расположивост сервиса у ставу 2. наведено је следеће: „Понуђач
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се обавезујe да обезбеди сервисну службу која је на располагању наручиоцу од 00-24 часа.
Наручилац има право првенства у интервенцијама“.
Обрачун и наплата ноћног рада и рада празником лица ангажованих на
извршењу набавке је законска обавеза понуђача као послодавца ангажованих лица, а не
наручиоца. С обзиром да је понуђач упућен у захтев наручиоца који се односи на
расположивост сервиса и обезбеђивање сервисне службе која је на располагању наручиоцу од
00-24 часа, потребно је да понуђач наведено узме у обзир, те да све зависне трошкове који се
односе на извршење набавке укалкулише у цену у складу са наведеним у тачки 9. Валута на
страни 24 од 71.
8. У тачки 3. Расположивост сервиса, на страни 4 од 71 у ставу 1, прописано је
да сваки пријављени квар који може да изазове оштећења на инсталацијама и у објекту мора се
отклонити у року од једног часа, осим код већих кварова који се отклањају у року од 24 часа.
У складу са наведеним истичемо да се у року од једног часа мора отклонити
цурење на инсталацијама која угрожавају радни простор и важну документацију – дакле да се
заустави цурење затварањем одређених грана водова, пражњењем инсталације да би се спустио
ниво воде испод места квара, а потом се приступа отклањању квара. Рок од једног часа
предвиђа долазак на објекат и све радње око заустављања цурења. Што се тиче објеката изван
Београда, они су малог обима, тако да домаћини објеката знају како да испусте воду из
инсталација да би се хитно спречило изливање воде из инсталација по објекту.
9. С обзиром да је предмет набавке пружање услуга одржавања и сервисирања
котловских постројења и инсталација централног грејања са отклањањем кварова које није
могуће унапред предвидети, количину услуга по објектима није било могуће унапред одредити
у спецификацији. Наручилац је покренуо предметну набавку којом би доделом уговора
поверио правном субјекту, понуђачу који се бави пружањем наведених услуга, одржавање и
сервисирање котловских постројења и инсталација централног грејања са отклањањем кварова.
У складу са захтеваним кадровским капацитетом, уговор ће и бити додељен понуђачу који има
запосленог инжењера машинства са лиценцом 430, који је стручан да изврши дефектажу у
подстаницама и инсталацијама.

