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Поштовани,
Према члану 63 став 2 Закона о јавним набавкама „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“.
Како је заинтересовано лице упутило питање наручиоцу 10.новембра 2015.године а обзиром да
је рок за подношење понуда 12.новембар 2015. заинтересовано лице није поступило у складу са
чланом 63 став 2 Закона о јавним набавкама.
Иако наручилац није у обавези да даје појашњења након истека законског рока, ипак указује на
следеће чињенице у циљу помоћи за успешнију припрему понуде од стране заинтересованог
лица:
Нетачна је тврдња у ставу 1 питања заинтересованог лица од 10.11.2015. да је у одговору од
09.11.2015. на питање од 05.11.2015. поновљен текст који се већ налази у тексту конкурсне
документације. У тексту конкурсне документације на страни 22 тачка 16-врста критеријума за
доделу уговора прецизирано је да је критеријум за доделу уговора економски најповољнија
понуда која ће се одредити применом формуле за укупну оцену: ТОх0,6 + ФОх0,4 где је ТО
техничка оце која носи 60 пондера и ФО финансијска оцена која носи 40 пондера.
Такође је, на истој страни, јасно дефинисана техничка оцена која се одређује на основу
пондерисања или бодовања методологије за израду пројектне документације (укупно 20 бодова)
– тачка 1 на стр.22, где је у оквиру методологије предвиђено четири подкритеријума који се
понаособ бодују до максималних пет бодова, тако да збир сва четири даје максималних 20
бодова за методологију.
За кључно особље – тачка 2 у техничкој оцени – дефинисано је максимум 20 бодова за сваког од
четири кључна пројектанта што укупно износи 80 бодова максимално. Такође је прецизно
наведен начин бодовања за сваког од 4 кључна пројектанта.
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