
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508

На  основу  члана  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  РС“  број
124/2012, 14/2015  и 68/2015) наручилац објављује

 Одговор на питање и  указивање понуђача на неправилност у конкурсној
документацији  за   ЈН 19/2016- набавка потрошног материјала и опреме за

лабораторију

1. Захтев за додатно за појашњење:
У  складу  са  чл.  63  ст.  2  Закона  о  јавним  набавкама,  у  својству  заинтересованог  лица,
обраћамо Вам се овим захтевом за додатно појашњење конкурсне документације за јавну
набавку мале вредности Потрошни материјал и опрема за лабораторију, ЈН 19/16.
Наиме,  наручилац  је  предмет  јавне  набавке  за  партију  5  Опрема  за  микробиолошку
лабораторију обликовао у 6 ставки, и за сваку од ставки предвидео врло детаљну техничку
спецификацију.Међутим, сматрамо да је наручилац одређене техничке карактеристике добара
које  је  предвидео  конкурсном документацијом злоупотребио  са  циљем ограничавања или
потпуног  искључивања  конкуренције,  што  је  у  потпуној  супротности  са  чл.  10  ЗЈН.
Конкретно,  наручилац  је  за  ставку  2  и  ставку  4  партије,  између  осталих  техничких
карактеристика,  предвидео  обавезу  да  понуђен  инкубатори имају 4,4  Инча  ТФТ монитор
осетљив на додир, време потребно за достизање 80° C не веће од 1 сат и 20 минута, осветљен
главни прекидач, меморисање активираних аларма, промена параметара језика и сл. а све те
ставке нису ни у каквој логичкој вези са предметом јавне набавке, доносно нису суштински
битни  за  добра  која  треба  да  задовоље  објективне  потребе  наручиоца,  па  су  самим тим
супротни одредбама чл. ст. 1. тачка 2. ЗЈН, већ, по нашем мишљењу, служе само и искључиво
за елиминисање конкуренције јер само један светски произвођач има добро одговарајућих
техничких карактеристика са ТФТ монитором од 4,4  инча. Још једном подвлачимо да, нпр,
величина екрана од тачно 4,4 инча апсолутно не сме и не може бити опредељујућа техничка
карактеристика. Слободни смо да чак направимо и пресумпцију да је наручилац техничке
карактеристике  за  партију  5  преписао  са  рекламног  и  пропагандног  материјала  једног
произвођача, и тиме, нехотице или намерно, елиминисао сву конкуренцију.
Из  наведених  разлога  предлажемо  да  наручилац  изврши  измене  и  допуне  конкурсне
документације у делу који се односи на техничку спецификацију добара из партије 5 и то
тако што ће као обавезне техничке услове навести само оне објективне и кључне техничке
карактеристике,  као  што  су  опсег  температуре,  корисна  запремина/димензије,  тачност
подешавања,  хомогеност  расподеле  температуре,  материјал  израде  и  сл.  а  не  тривијалне
техничке карактеристике као што је нпр. величина ТФТ екрана.

 2. Питање понуђача:
-  Да ли  је  за  Вас  прихватљиво  да  се  достави  ауторизација  за  даљу продају и  сервис  од
овлашћеног  дилера/дистрибутера  преко  кога  смо  у  могућности  да  испоштујемо  тражене
услове, да би се на тај начин уз конкурентност добила могућност за што бољу цену? 

Одговор наручиоца:

1.  Наручилац  прихвата  оправдане  примедбе  понуђача,  те  смо  изменили   техничку



спецификацију  за  партију  бр.  5 -  Опрема  за  микробиолошку  лабораторију.  Измена  је
објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца.

2.Прихватљива je   понуда  и  уколико се достави ауторизација за даљу продају и сервис од
овлашћеног дилера, односно дистрибутера. 

У Ваљеву, 28.9.2016. год.
                                                                                      
                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


