Предмет: Објашњење Јавне набавке број 13/2015, чији је предмет набавке Услуге
менаџментског консалтинга од стране саветника у виду стручне помоћи у
утврђивању предлога модела приватизације Галеника а.д. Београд
Питање број 1
На странама 8 и 10 конкурсне документације наведено је да уколико понуду
подноси група понуђача додатне услове мора да испуњава члан Групе који је
носилац посла.
Да ли можете да појасните зашто један члан Групе понуђача мора да испуњава све
додатне услове када је уобичајено да додатне услове чланови Групе понуђача
испуњавају заједнички. У случају када искључиво носилац посла мора да испуњава
све додатне услове губи се смисао формирања Групе понуђача, што је овом
поступком и формално предвиђено јер у том случају носилац посла може да
поднесе понуду самостално. Оваква одредба одудара не само од добре праксе, већ
представља преседан у свим досаташњим нама познатим поступцима јавних
набавки. Ово утолико пре када је реч о предузећима у државном власништву, као
што је случај са Галеником. Овим се суштински онемогуцава да наручилац
обезбеди најповољнију понуду, како у смислу најбољег стручног и техничког тима
саветника тако и финансијском смислу, услед редукције конкруренције због
ограничења броја потенцијалних понуђача.
Молимо Вас да потврдите да ли све додатне услове мора да испуни искљчиво
носилац посла или постоји могућност да неке од додатних услова испуне остали
чланови Групе.
Одговор број 1
По чл.81 Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове
из чл.75 став 1 тач-1) до 4) а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Конкурсном документацијом, у Одељку IV тачка 1.4. предвиђено је да додатне
услове мора да испуњава члан групе који је носилац посла. Разлог за оправданост
траженог услова заснована је на значају предметне набавке.
Питање број 2
Да ли текст банкарске гаранције мора да буде идентицан тексту у Прилогу 3 или је
могуце да буде у другој форми уколико садрзи све неопходне податке?
Одговор број 2
Гаранције треба да буде у складу са Прилогом бр 3 конкурсне документације.
Питање број 3
Да ли се под претходне три обрацунске године подразумевају 2011., 2012. и 2013., с
обзиром да БОН ЈН није доступан за 2014. годину?
Одговор број 3
Потребно је да се достави БОН ЈН за последње 3 године за које су доступни
подаци Агенције за привредне регистре.

