Дел.бр.2417
Датум: 01.11.2013.
Страна 1 од 1
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка бр.13-109-00
Дана 31.10.2013.године Наручилац је примио питање за јавну набавку бр.13-109-00 у
коме се наводи следеће:
1. У делу Конукрсне документације под називом „Техничка спецификација за партију 1“,
одредили сте „минималне техничке карактеристике које морају бити у потпуности
испуњене“, са последицом „ да понуда која не задовољи минимум захтеваног у техничким
карактеристикама биће оцењена као неодговарајућа „ и да су понуђачи у обавези да
доставе проспект са сликама понуђених добара, са подацима о техничким
карактеристикама које су предмет набавке из којих Наручилац може да утврди, између
осталог и димензије и опис.....
Поз.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,32,33,35,36,37,
38,39,40,41,43,47,48;
Уместо прецизно и јасно наведених димензија уз сваку позицију навели сте „цца“ што
никако не може да представља „минималне техничке карактеристике“?
2. Поз. 3,4,5,6,7,8,10,13,18,19
У задатом опису стоји, између осталог и „затворен са бочне стране“, а да нисте навели да
ли треба да буде затворен са леве или са десне стране?
3. Поз. 22,23,24
Навели сте „форме по цртежу“ а да за исте позиције у оквиру конкурсне документације
нисте и доставили цртеж?

4. Поз 25.
Нисте навели да ли захтевате уградну или зидну?
5. Поз. 27, 28, 29,
За различите литраже навели сте исту снагу?
6. Поз. 38.
У оквиру ове позиције навели сте добро – Омекшивач воде- Мономатик III, којом
приликом сте употребили одредницу „или еквивалент“ чиме сте прекшили члан 72. којим
је прописано да навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача
мора бити праћено речима „или одговарајуће“?
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7. Поз. 42.
Нејасно је који капацитет треба понудити обзиром да сте дефинисали више различитих
капацитета мерења: 2kg/1g, 5kg/2g, 10kg/5g, 20kg/10g?
8. Поз. 53.
Нисте дефинисали какве и колико полица треба да има „полица“?
9. Поз. 54
Нисте дефинисали колико полица треба да има наведена сталажа?
10. Поз. 73,74
Уместо прецизно и јасно неведене литраже уз обе позиције навели сте „cca“ што никако не
може да представља „минималне техничке карактеристике „, када је у питању литража“?
11. Одредбом члана 18. став 4. Правилника прописано је да рок важења банкарске
гаранције за отклањање грешака у гарантном року пет дана дужи од гарантног рока који је
одређен за исправан рад, те сте с тим у вези поступили супротно овој одредби?
Наручилац даје следећи одговор:

1.
Поз.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,32,33,35,36,37,
38,39,40,41,43,47,48;
У погледу одреднице ,,cca“, Наручилац je у оквиру техничких карактеристика предмета
јавне набавке одредио оквирне димензије добара под наведеним редним бројевима. Овакво
поступање је у потпуности у складу са захтевом из чл.70. ст.1 Закона о јавним навакама,
према којем наручилац мора да описе предмет јавне набавке на начин који одговара
његовим потребама, као И у складу са начелом обезбеђивања конкуренције у смислу
одредби чл.10 Закона. Навођењем прецизних димензија предмета јавне набваке, без
дозвољених минималних одступања, наручилац би, с једне стране, ограничио
конкуренцију мечу понуђачима, а с друге стране био доведен у ситуацију да одбије као
неодговарајућу понуду која сустински одговара потребама наручиоца.

2. Поз. 3,4,5,6,7,8,10,13,18,19:
Затворене су обе бочне стране тј.лева и десна.

3. Поз. 22,23,24 из Партије 1 :
Брише се « форма по цртежу».
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4. Поз 25.
У питању је стојећа-уградна батерија.
5. Поз. 27, 28, 29:
Поз. 27 -430 W
Поз. 28 -385 W
Поз. 29 -430 W

6. У погледу коришћења навода ,,или еквивалент“ , овај појам има исто значење као и
термин ,,или одговарајуће“, те наручилац не крши Закон о јавним набавкама његовом
изузетном употребом у случају када су испуњени услови из чл.72. ст.3 Закона али ради
разумљивости замениће наведени појам термином ,,или одговарајуће“

7. Поз. 42.:
Max.мерење 2/5/10/15/20 kg
Min.мерење 20/40/100/200 gr
Подељак
1/2/5/10 gr.

8. Поз. 53. :
Има 4 полице на истом растојању

9. Поз. 54. :
Има 4 полице на истом растојању.

10. Поз. 73,74:
У погледу одреднице ,,cca“, Наручилац je у оквиру техничких карактеристика предмета
јавне набавке одредио оквирне димензије добара под наведеним редним бројевима. Овакво
поступање је у потпуности у складу са захтевом из чл.70. ст.1 Закона о јавним навакама,
према којем наручилац мора да описе предмет јавне набавке на начин који одговара
његовим потребама, као И у складу са начелом обезбеђивања конкуренције у смислу
одредби чл.10 Закона. Навођењем прецизних димензија предмета јавне набваке, без
дозвољених минималних одступања, наручилац би, с једне стране, ограничио
конкуренцију мечу понуђачима, а с друге стране био доведен у ситуацију да одбије као
неодговарајућу понуду која сустински одговара потребама наручиоца али због
разумљивости брише се одредница «cca» за наведене позиције.
11. У погледу важења банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року( на
стр.25 конкурсне документације и стр.36 и 41 у моделима уговора) : - рок важења је 30

Дел.бр.2417
Датум: 01.11.2013.
Страна 4 од 1
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
дана дужи од уговореног рока - се брише и замењују се са:,,5 дана дужи од уговореног
гарантног рока.“

Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу с додатним појашњењима.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
с.р. Влајко Томашевић, дипл.правник

