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ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење
Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен електронским путем
дана
28.05.2020.г. у вези јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.07/2020 – Набавка материјалa, према
указаној потреби, за одржавање електро инсталације, водоводне и канализационе мреже, браварски
материјал.
Додатно појашњење и допуна Конкурсне документације се односи на следеће:
Питање : Postavila bih Vam pitanje kako bih razjasnili neke nelogicnosti a u vezi kvaliteta proizvoda, odnosno
proizvodjaca i cena za pojedine artikle.
U partiji broj 4 kod vecine baterija naveli ste odgovarajuci kvalitet proizvoda -Rosan Armature. Shodno tom
navodu interesuje me da li kao krajnji rezultat partiju dobija onaj ko dostavi cenu robe proizvodjaca koga
navodite, ili pak prolazi najniza cena koja nije ni priblizna ceni navedenog proizvodjaca. Na trzistu se odlicno
zna paritet cena izmedju proizvodjaca i kvaliteta robe. Proizvodjac Rosan Armature se izdvaja po kvalitetu
svojih proizvoda i ne moze se porediti sa nekom, bez uvrede, recimo Kineskom baterijom pa samim tim je
znatna razlika i u cenama. Ako su merilo najnize cene, cemu onda navodjenje proizvodjaca koji ima kvalitet
svoje robe a samim tim i cenu.
Isti slucaj je i sa keramicnik proizvodima. Keramika Mladenovac je u stecaju i par godine unazad ne proizvodi
robu. Kako se moze navoditi taj proizvodjac koji par godine ne posluje i ciji se proizvodi ne mogu isporucivati,
jer ih nema na trzistu. Kvalitet Fajansove robe jeste u kvalitetu nekadasnje Keramike Mladenovac. Isto tako na
trzistu su poznate cene Fajansovih proizvoda jer imaju odgovarajuci kvalitet i ne mogu se porediti sa cenama
pojedinih proizvodjaca ciji kvalitet nije priblizan Fajansovom kvalitetu, pa samim tim su im cene
neuporedivo nize u odnosu na navedenog proizvodjaca u tenderu.
Pored napred navedenog isti je slucaj i sa Krusikovim proizvodima ( vodokotlici partija 4,a u partiji 3
zvono,plovak,ventil plovka,potezac za vodokotlic ).
Postovana-i, na osnovu napred navedenog potrebno je razjasniti sta je ispravno i sta je merodavno. Da li su
merodavne ponude u kojima se dostavljaju realne cene robe za proizvodjace koje ste Vi naveli u tenderskoj
dokumentaciji ili pak najnize cene koje su nerealne za robu navedenih proizvodjaca. Ovo je bitno jer su i
prosle godine na tenderu bili isti uslovi kao i sada, a odlicno znamo da je za partije u kojima je bila ista roba
koju sam napred navela, prosao ponudjac sa najnizim cenama koje su nerealne za robu sa navedenim
proizvodjacima. Izvinite, ali takva ponuda se moze smatrati neozbiljnom ponudom. Realno svi mi ponudjaci se
mozemo igrati sa cenama, davati najnize cene kako bih prosli partiju koju popunjavamo, ali je veliko znak
pitanja, ko snosi odgovornost u slucaju kontrole, kada bih se utvrdile nepravilnosti ? Molim za pojasnjenje za
JNMV br. 07/2020 sta je bitno, kvalitet ili najniza cena ne kvalitetne robe?
Одговор: Наручилац се приликом састављања конкурсне документације руководио искључиво
својим потребама, обејктивно постављеним условима и Законом о јавним набавкама, и у складу
са тим сачинио услове и техничку спецификацију предметне јавне набавке које заинтересована
лица треба да задовоље.
У члану 72. Закона о јавним набавкама стоји:
„Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или
стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или
градње.
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Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни
знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу.
Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би за
последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, на начин из ст. 1.
или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на начин да
спецификације буду довољно разумљиве понуђачима.
Навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено
речима „или одговарајуће”.“.
Навођењем у конкурсној документацији робног знака као што је одговарајући квалитет
производа Крушиков/ одговарајући квалитет производа „РОСАН АРМАТУРЕ“ / одговарајући
квалитет производа „Керамика Младеновац“, наручилац поступа у складу са ЗЈН.
На основу цитираног члана, надам се да смо Вам појаснили израду конкурсне документације у
вези поменуте набавке, јер је иста дефинисана у складу са ЗЈН.
Наручилац конкурсном документацијом од заинтересованих лица захтева одговарајућ квалитет
наведен у конкурсној документацији, а оцену понуда врши применом критеријума најниже
понуђене цене. Стручни део комисије, код оцене понуда, утврдиће који понуђени производи
задовољавају захтеве из конкурсне документације, а који не.
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