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Одговор
1. Наручилац остаје при додатном услову који се односи на технички
капацитет имајући виду услове прописане конкурсном документацијом као и то да је
предмет јавне набавке опрема чију инсталацију, пуштање у рад и сервисирање у
гарантном року треба да обаве стручно и технички оспособљена лица.
Наручилац је на страни страни 8 од 47 конкурсне документације у тачки
2.2. Технички капацитет за обе партије дефинисао да понуђач треба да има статус
овлашћеног сервисног партнера произвођача опреме коју нуди или Потврде произвођача
понуђене опреме да су најмање три запослена лица понуђача – сервисера стручно
обучена за инсталацију и сервисирање понуђене опреме, а као доказ достављају се
важеће потврде – сертификати издати од стране произвођача понуђене опреме.
2. Финансијски капацитет одређен је у јединственом износу за обе партије,
без обзира да ли понуђач подноси понуду за једну или обе партије, из разлога што је
истраживањем тржишта утврђено да заинтересована лица која би могла поднети понуду,
а баве се трговином биротехничке опреме приближних карактеристика опреме која је
предмет јавне набавке, а чија појединачна вредност износи приближно 2.000.000,00 3.000.000,00 динара, уколико у пословању остваре годишњи промет односно продају 3
до 4 комада такве опреме (не рачунајући промет остале опреме/услуга) већ би испунила
прописани услов.
Одређивање финансијског капацитета јединствено за обе партије не значи
да је понуђач дужан да поднесе понуду за обе партије. На страни 27 од 47 конкурсне
документације у Обрасцу понуде јасно је наведено да понуђачи могу поднети понуду за
обе партије или за једну од партија.
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу
финансијског капацитета.
3. Наручилац у оквиру својих делатности обавља стручне, техничке и
друге заједничке послове за потребе Владе, министарстава, посебних организација и
других државних органа у складу са законом.
Приликом одређивања техничке спецификације Наручилац је полазећи од
објективних потреба за обављање наведених делатности прописао минимум
карактеристика и функционалних захтева које предметна опрема треба да поседује.
Формат штампе: A6-SRA3, baner papir 1.200 х 297 mm као захтевана
карактеристика фотокопир машине, није захтевана случајно већ представља објективну
потребу.
Наручилац ће прихватити и опрему бољих карактеристика од оних које су
прописане конкурсном документацијом.

