
                               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  указивање понуђачана неправилност   у вези  конкурсне документације
 за  ЈН 07/2017- набавка опреме за аутоматску припрему полиелектролита

Питање понуђача:
1. Овим путем желимо да укажемо на уочене неправилности у предметној јавној набавци. На
страни  4  конкурсне  документације,  у  техничким  спецификацијама  захтеваних  уређаја,
наводите,  између  осталог,  димензије  уређаја.  Као  оправданост  за  наведене  димензије
наводите да се уређај уграђује на место постојећег уређаја, па обликом и димензијма „мора
бити  прилагођен  постојећој  дозирној  опреми“,  наводећи  димензије  производа  са
максималним  величинама.  Наш  производ  је  шири  од  захтеваног,  а  осталим  техничким
карактеристикама  у  потпуности  одговара  захтеваном,  али  оваквим  дефинисањем  Ви
онемогућавате да ми учествујемо у предметној јавној набавци.

Сматрамо  да  оваквим  одређивањем  димензија  уређаја  ограничавате  конкуренцију
коришћењем  дискриминаторских  техничких  спецификација,  односно  поступате  противно
члану 10 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Поред  тога,  димензије  производа  није  могућа  као  критеријум  за  одређивање  техничких
спецификација, када је у питању оваква врста јавних набавки, а све у складу са чланом 71
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

У складу са свим претходно наведеним сматрамо да бисте требали изменити део конкурсне 
документације који се односи на димензије уређаја, из разлога што димензије уређаја немају 
никакву повезаност са осталим техничким карактеристикама производа, које суштински јесу 
битне за испуњавање Ваших потреба и оправданост јавне набаваке; а оваквим дефинисањем 
димензија производа који захтевате – ограничавате конкуренцију.

Одговор наручиоца:

1. Чл.70. Ст .2. Закона о јавним набавкама гласи: Техничке спецификације у случају набавке
добара и  услуга  одређују карактеристике добара или услуга  као што су  димензије,  ниво
квалитета, укључујући и методе за осигурање квалитета, сигурност, ниво утицаја на животну
средину, потрошњу енергије, потрошњу других битних ресурса током коришћења производа,
доступност  за  све  кориснике  (укључујући  доступност  инвалидним  лицима)  и  оцену
усаглашености, употребу производа, као и друге карактеристике које се тичу производа као
што су назив  под којим се  производ продаје,  терминологија,  ознаке,  тестирање и  методе



тестирања,  паковање,  обележавање и етикетирање,  производни процес и процедура оцене
усаглашености.

Иначе, уређаји који су предмет набавке уграђују се на место два постојећа уређаја у
просторију  објекта  за  пресовње  муља  у  којој  су  поред  постојећих  уређаја  за  припрему
полиелектролита  смештене  две  тракасте  филтер  пресе,  два  тракаста  транспортера,
компресор, две коморе за мешање муља са раствором полиелектролита, по две дозир пумпе
за  муљ  и  полиелектролит  са  потребним  цевним  везама  које  су  постављене  по  поду
просторије, као и грејна тела и остала потребна опрема за грејање.

Што  се  тиче  ширине  простора  за  уградњу  првог  уређаја  она  је  са  једне  стране
ограничена постојећом цеви за  довод муља која  је  постављена уз  саму ивицу постојећег
уређаја  док са друге стране остаје простор до грејног тела  ширине 67 cm. Ширина простора
за  уградњу другог  уређаја   ограничена   је  са  једне  стране  постојећим  цевним  везама  и
ширина  слободног простора је 57 cm, док је са друге стране ограничена постојећим грејним
телом и   ширина  слободног простора износи само 27 cm.

Из разлога скучености постојећег простора за уградњу уређаја потребно је да уређаји
који су предмет набавке буду максималних димензија као постојећи, а нарочито  у погледу
ширине    како би се омогућио несметан и безбедан приступ запослених који ће руковати и
одржавати  уређаје.

Такође,  простор за уношење уређаја у објекат је ограничен растојањем између две
тракасте филтер пресе и он износи 140  cm. Било какво смањење простора постављањем
уређаја већих димензија онемогућило би нормалан рад запослених и обесмислило набавку
уређаја,  тако  да  у  обзир  долази  само  набавка  уређаја  мањих  или  истих  димензија  као
постојећи уређај, а никако већих, у шта се понуђачи могу уверити посетом Постројењу за
прераду отпадних вода.
  С обзиром на горе наведено сматрамо да нема основа да мењамо конкурсну документацију.

У Ваљеву, 27.04.2017. год.
                                                                                      
                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


