ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 01-21/2019 - 23 ОД 1
Дана: 12.06.2019. године
Предмет: Достава одговора 1
Комисије за ЈН МВ 21/2019
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку мале вредности ЈН МВ 21/2019, на
питања која су примљена до 12.06.2019.год. до 12.00 часова. У прилогу наручилац објављује
питања и одговоре. Одговори су саставни део конкурсне документације.
Питања и одговори су објављени на сајту ЈКП „ЧИСТОЋА“, www.cistoca.co.rs и на сајту
Управе за јавне набавке.
Предмет: Питања
Заинтересовани смо за учешће у поступку ЈНМВ 21/2019.
Молимо да извршите следеће измене конкурсне документације.
-Образац 3 -Спецификација карактеристика
1-Брисати захтев:Обавеза понуђача је да на дан отварања понуда уз понуду довезу и
понуђени камион....
2-Брисати додатне захтеве
Образложење:У закону о јавним набавкама је прописано да наручилац у техничкој
спецификацији и додатним условима не може дефенисати услове који ограничавају
конкуренцију.
Са оваквим начином дефинисања поменутих захтева наручиоцу је само остало да упише
назив испоручиоца који је унапред одабран.
Наручилац озбиљност понуђача може обезбедити захтевом менице за озбиљност понде.
Ово је класичан пример намештања,надамо се да нећемо имати потребу да предметну ЈНМВ
прослеђујемо надлежним државним органима и канцеларији ЕУ у Београду.
Предмет: Одговор на питњe 1
Наручилац је конкурсном документацијом јасно навео карактеристике и услове за тражено
добро. Образац 3 -Спецификација карактеристика за ЈН МВ 21/2019 направљена је у складу
са пословном политиком, сопственим потребама и дугогодишњим искуством при набављању
ове и сличне врсте добара. Услови који су постављени у овој јавној набавци су у складу са
нашом пословном политиком при набавци половних возила (и путничних и теретних) из
разлога сигурности да је понуђено добро у сагласности са достављеном понудом и могуће
претрпљене штете по ЈКП, уколико би се нахнадно установила неусаглашеност
документације и набављеног добра. На територији Републике Србије има више понуђача

који могу понудити добро задатих карактеристика и испунити тражене услове. Сматрамо да
нисмо нарушили Начело обезбеђивања конкуренције (члан 10.) ЗЈН.
Врста критеријума која се примењује у овој јавној набавци је „економски најповољнија
понуда“ и Закон о јавним набавкама препознаје различите елементе критеријума у
завиосности од предмета јавне набавке, а у овом случају један од елемената је функционална
карактеристика, чл 85.став 2., тачка 15) ЗЈН,(спецификације камиона сандучара) која се може
само доказати приликом визуелног прегледа, провером тачности навода у документацији са
возилом и самим тестирањем возила.
Начело ефикасности и економичности јасно каже да је наручилац дужан да у поступку јавне
набавке прибави добра одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност
јавне набавке (члан 9. став 1 ЗЈН), како је и поступљено.
Напомињемо да Закон о јавним набавкама омогућава понуђачима да формирају заједничку
понуду (чл. 81 ЗЈН) и понуду са подизвођачима (чл. 80 ЗЈН) уколико нису у могућности да
испуне све услове.
Наручилац остаје при траженим техничким каракеристикама и условима.
Комисија за
ЈН МВ 21/2019

