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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације

На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :
1. Сажета питања :
1. На страни 6 тачка 3.3.2 није нам јасна формулација:“ Наручилац документацију шаље е-маилом (PDF printable формат) и
објављује на Порталу ЈН; Питање:да ли наручилац треба да пошаље документацију потенциалним понуђачима или је
прихватљиво да се иста преузме са портала?
2.Сматрамо да је Наручилац повредио начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима из члана 9. ЗЈН и начело
једнакости понуђача из члана 11. ЗЈН, тако што није навео у образцу понуде на страни 14 и на страни 15 Техничке
карактеристике под ставкама 1,2,3,4,5,6,7,8 ништа што се тиче траженог материјала, и самим тим ограничио
конкуренцију.Ставке 1,2,4,5,6 садрже „одговарајуће“потпуно је нејасно! Под „одговарајуће“ се подразумева кад се
наручилац да оргинал назив или каталошки број производа. Ставке 1,2,4,5 морају да садрже величину изражену у инчима
или центиметрима,порозност изражену у микронима.Такође се то односи на ставку 6 шта је наручилац мислио са
“одговарајуће“јер није ставио оргиналан назив,меродавно је који је проценат Анј/кат масе у паковању(Џаку оргинал
паковање 25лит).
3.Такође Наручилац у тачкама 7,8 прави исти пропуст ,нигде не наводи ознаку наведених ставки и нема „одговарајуће“,
Наручилац није навео техничке карактеристике и самим тим ограничио конкуренцију да под једнаким условима у смислу
члана 12. ЗЈН активно учествују у предметној јавној набавци.
4. Молимо вас за објашњења на страни 14тачка 9 шта наручилац подразумева под интервенција-долазак (паушално )?
2. Одговори :
1. Довољно је да се документација преузме са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца. У поступку јавне
набавке мале вредности наручилац има обавезу да поред објављивања документацију пошаље потенцијалним
понуђачима. У свим поступцима наручилац може и поред транспарентности и доступности по писменом захтеву понуђача
послати документацију. Из наведених разлога је наведен начин слања документације.
2,3. Техничке карактеристике ближе дефинишу тражена добра у оквиру набавке, стога уколико наручилац не наведе исте,
то не може ограничити конкуренцију међу понуђачима, напротив може омогућити понуђачима да понуде неодговарајућа
добра а да наручилац нема основа да такву понуду одбије. У пракси, поред постављања дискриминаторских услова,
управо одређивање техничких карактеристика које сужавају број потенцијалних понуђача односно којима се без логичног
оправданог основа фаворизује ограничен број добара на тржишту, најчешћи је предмет повреде начела. Навођење
елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће” (чл.72 ст 4).
Наручилац евидентно није поставио техничке карактеристике тражених добара на начин да понуђачи могу да припреме
одговарајућу и прихватљиву понуду у кратком року одређеном за подношење понуда а да не захтевају додатна
појашњења. Обзиром на наведено наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за
подношење понуда.
4. Под „интервенција-долазак (паушално)“ наручилац подразумева интервенцију стручног лица понуђача на паритету фцо
Наручилац на замени предметних делова и материјала са свим урачунатим зависним трошковима (превоз, радни сати
итд.). Наручилац у складу са моделом уговора задржава право да предметна добра поручи и без интервенције, односно
доласка овлашћеног лица понуђача.
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