Питања и одговори:
Заинтересовано лице је дана 25. 04. 2017. године, у вези јавне
набавке број ЈН 50896/1 – 1 - 20, која се односи на набавку
Специјалног возила за чишћење канализације, поставило следећа
питања:
Питање 1:
„Шта Наручилац подразумева под „Материјал инокс од којег је
израђена надградња, техничко решење са бочним резервоарима за
воду завареним од инокса“. Који делови надградње предметног
возила би требало да буду израђени од инокса, када се има у виду
да надградњу предметног возила, по техничкој спецификацији, поред
цистерне и бочних резервоара чине десетине склопова (вакуум
систем, систем високог притиска, уређаји за комплетну контролу
опреме итд.), те како треба да буду заварени бочни резервоари – за
шасију или за цистерну?
Овако непрецизним формулисањем додатног услова Наручилац не
омогућава понуђачима да на ваљан начин припреме своју понуду,
посебно што се стиче утисак да је поново описана цистерна коју
производи италијански произвођач „Cappellotto“, па је овако
постављен додатни услов за предметну јавну набавку
дискриминаторски и потпуно ограничава конкуренцију на само једног
могућег понуђача, пошто за тржиште Републике Србије постоји само
један екслузивни заступник наведеног произвођача, што је у
супротности са Чланом 10.ЗЈН, а предметна цистерна притом није у
слободној продаји.
Са друге стране, овакав додатни улов није са сврхом дефинисања
додатних услова за учешће у поступцима јавних набавки, а то је
пружање доказа да понуђачи могу да испоруче тражена добра
одговарајућег квалитета и по захтеваним техничким
карактеристикама и стандардима“.
Одговор: „Материјал инокс подразумева нерђајући челик, минимум
квалитета АИСИ 304 (нефарбан).
У Техничкој спецификацији је тачно назначено, који делови
предметног добра требају бити израђени од напред наведеног
материјала, и то, позиције: 2, 10, 19, 27, 37, 58, 65.1, 66, 72.1 и 73“.
- Што се тиче другог дела питања, у поглављу Резервоари за воду,
број 19 Техничке спецификације је дефинисано, како бочни
резервоари треба да буду заварени?
Одговор: „Бочни резервоари за воду заварени за цистерну за муљ
укупне запремине не мање од 3.300 литара направљени од
нерђајућег челика квалитета, не мањег од АИСИ 304 (нефарбани)“.
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Питање 2:
„Који је датум објављивања и који је датум предаје понуда за
предметну јавну набавку“?
Одговор: „Наручилац је Решењем РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ број 4 – 00 –
90/2017, од 20.03.2017.године, које је Наручилац примио
31.03.2017.године и завео под бројем 10921/1, дана 21.04.2017.године,
објавио Конкурсну документацију у складу са напред наведеним
Решењем и објавио Обавештење о продужењу рока за подношење
понуда, објављеним на Порталу ЈН под бројем 1455883, дана
21.04.2017.године, у 14:30 часова и на својој интернет страници, у
коме наводи због чега се рок продужава за 12 (дванаест) дана за
достављање понуда.

Како је Захтев за заштиту права подносилац истог,
поднео 5 (пет) дана пре отварања понуда
(27.01.2017.године, а отварање понуда је заказано за
01.02.2017.године), Наручилац је дао потенцијалним
понуђачима сасвим довољно времена да квантитативно
и квалитативно припреме понуду.
Наручилац је поступио по Решењу, повећао број година
за који је тражио Референц листу и Конкретизовао
предмет јавне набаке, као једну комплетну целину, не
дајући значај пре свега цистерни као једног дела –
елемента предмета јавне набавке.
На овај начин, Потенцијални понуђачи су имали 27
(двадесетседам дана) пре подношења захтева за
заштиту права и нових 12 (дванаест) дана, након
најновијег Обавештење о продужењу рока за подношење
понуда, објављеним на Порталу ЈН под бројем 1455883,
дана 21.04.2017.године, у 14:30 часова, и на својој
итернет страници. Из напред наведеног, се лако може
извући закључљк, да су потенцијални понуђачи имали, тј.
имаће укупно 39 (тридесетдевет дана), да припреме
квантитативно и квалитативно понуду!
- Прецизно дефинисаном Техничком спецификацијом, која је у свему
у складу са одредбама ЗЈН, Наручилац није дискриминисао ни једног
од потенцијалних понуђача.
- Наручилац се, приликом израде Техничке спецификације руководио
Чланом 85. ЗЈН, који се односи на Врсту критеријума - Економски
најповољнија понуда, који има 17 – седамнаест елемената, где се
тачка 6 позива на Квалитет, тачка 7 на Техничке и технолошке
предности, тачка 15 на Функционалне карактеристике, итд.
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- Наручилац, такође није повредио ни једно од начела јавних набавки
која су дефинисана члановима од 9. – 13 ЗЈН, нарочито водећи
рачуна о начелу обезбеђивања конкуренције и начелу једнакости
понуђача. Дефинисане карактеристике у Техничкој спецификацији,
као и захтевани додатни услови могу бити испуњени од стране
већег броја понуђача на тржишту, као што су: „KAISSER – MORO“
(Немачка),
„LONGO“
(Италија),
„JUROP“(Италија),
„COFERAL“(Италија),
чији
квалитет
одговара
потребама
Наручиоца, тј. Техничкој спецификацији предметног добра.
На Вашу констатцију, да је Наручилац непрецизно формулисао
додатне услове и које позиције треба да буду израђене од инокса,
долази се до закључка, да Ви као потенцијални понуђач, нисте
довољно добро читали Измењену Конкурсну документацију са
Техничком спецификацијом.
Наручилац је поступио управо онако, како је то захтевала напред
наведеним Решењем Републичка комисија за заштиту права
понуђача у поступцима јавних набавки!
Што се тиче Обавештења о продужењу рока за подношење понуда,
грешком је укуцано да је исто објављено 24.04.2017.године . Исто

је објављено на Порталу ЈН под бројем 1455883,
21.04.2017.године, у 14:30 часова и на интернет страници
Наручиоца, што је лако проверљиво и на Порталу ЈН и на
итернет страници Наручиоца“.
Рок за достављање понуда је 03.05.2017.године, до 10:00
часова, а отварање истих је заказано за 11:00 часова,
истог дана.
Прилог: Скенирано ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА објављено на Порталу ЈН под
бројем 1455883, 21.04.2017.године, у 14:30 часова и на
интернет страници Наручиоца.
С поштовањем,
у Нишу,
27.04.2017.године

Ј.К.П. „НАИСУС“ Ниш
службеник за јавне набавке
Миомир Стаменковић
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