Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/36
Датум: 18.01.2016. године
Предмет: III ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јавне набавке број
ДУ-ЈНД-03/16
На основу дописа-захтева заинтересованих лица од 15.01.2016. године, у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015),
дајемо појашњење предметне јавне набавке – Средства за одржавање хигијене, број ДУЈНД-03/16, 3.партија-хемијска средства за прање посуђа у професионалним машинама
типа „Winterhalter“.
1. Питање „заинтересованог лица“ (поновљено од 06.01.2016.године):
„Поштовани молим Вас за појашњење за партију 3. Молимо Вас за назив производа под
редним бројем 6 које је тренутно у употреби и објективан разлог за набавку истог с
обзиром да уз набавку ставке бр 3 није потребно полирање посуђа?Хвала.“
1.Одговор:
Одговор на поновљено идентично питање „заинтересованог лица“ наручилац
је, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015), 08.01.2016.године објавио на Порталу јавних набавки и
својој интернет страници.
У вези са датим одговором, извршена је измена конкурсне документације у
делу техничких спецификација за 3.партију и иста је објављена 08.01.2016.године на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
2.Питање „заинтересованог лица“:
„partija 3, sredstva za masinsko pranje posudja je forirmirana prepisom etiketa odredjenog
proizvodjaca te Vas molimo da dozvolite odgovarajuca sredstva kao sto stoji u zakonu, clanovi
70-73 jer ste ovako diskriminisali potencijalne ponudjace i veoma ogranicili konkurenciju koju
ste po clanu 10 duzni da obezbedite. Ove hemijske karakteristike ne poseduje ni jedan drugi
detergent te vas molimo da dozvolite ekvivalente i omogucite opstalim potencijalima da
ucestvuju.“
2.Одговор:
На скоро идентично питање „заинтересованог лица“, које је претходно
упућено 04.01.2016.године, дат је одговор који је објављен на Порталу јавних набавки
и интернет страници наручиоца дана 06.01.2016.године.У вези са датим одговором,
06.01.2016.године извршена је измена техничке спецификације за 3.партију, а
касније, у вези наредног питања и појашњења другог „заинтересованог лица“ и II
измена конкурсне докуемнтације у делу техничке спецификације 3. партије (
08.01.2016.године).
Техничка спецификација за добра која су предмет набавке одређена је уз
доследно уважавање одредби члана 70-73 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015).
Из тог разлога, још једном понављамо:

Испитивањем тржишта утврђено је да већи број понуђача може да понуди
производе по захтеваној техничкој спецификацији.
У конкурсној документацији, добра која су предмет набавке описана су на
објективан начин који одговара потребама наручиоца. У том смислу, дефинисане су
минималне техничке карактеристике добара (сходно члану 70.став 2. и члану 71. став
1. тачка 2) ЗЈН које не ограничавају конкуренцију потенцијалних понуђача, нити их
у било ком смислу дискриминишу. Значи, могуће је понудити све детерџенте са
истим или бољим техничким карактеристикама, што се доказује, између осталог
достављањем уз понуду декларација и Извештаја или изјава релевантних
лабораторија за понуђене производе.
Сходно одредбама ЗЈН-а (члан 70-73), само под условом да је наручилац
дефинисао предмет набавке, наводећи стандарде или сродна документа, елементе
робног знака, патента, типа или произвођача, што у техничкој спецификацији
3.партије за хемијска средства која су предмет набавке није случај, тек тада би то
навођење морало бити праћено речима „или одговарајући“.
На основу изнетих чињеница, наручилац остаје при утврђеним техничким
спецификацијама из конкурсне документације (техничка спецификација за 3.
партију-хемијска средства за прање посуђа у професионалним машинама типа
Winterhalter, објављена 08.01.2016.године у оквиру II Измене конкурсне
документације).
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