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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1
Конкурсне документације за јавну набавку добара материјали и инвентар за одржавање хигијене
ЈНОП-ОС 3/2015

Путем мејла Наручилац је дана 20.03.2015. године примио захтев од
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне
документације за јавну набавку добара - материјал и инвентар за одржавање хигијене у
оквиру којег су постављена следећа питања:
„1). Да ли понуђач може да учествује у некој од појединачних „подпартија“ (нпр. А и Б)
или понуђач како бу учествовао мора да поднесе понуду за све четири „подпартије“ (А, Б,
В, Г)?
2.)Подпартија Г, материјал за хигијену, ставка 10. Кесе за усисиваче. Навели сте усисивач
Електромашин. Молимо наведите тачан модел или ознаку усисивача, јер под називом који
сте навели постоји више врста кеса.
3) Такође молили би Вас да конкурсну документацију допуните у складу са Законом о
јавним набавкама члан 72., а поготово став 1. и став 4. овог члана, тако што ћете додати
робни знак, тип или произвођача поред наведене спецификације, праћене речима „или
одговорајуће“. У тренутној документацији где је дата само спецификација производа Ви
фаворизујете одређене стране произвођаче, што је такође супротно Закону о јавним
набавкама - члан 86. који јасно дефинише предност домаћег производа.
Коришћење техничких спецификација
Члан 72.
Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или
стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или
градње.
Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни
знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу.
Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би за
последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, на начин из ст.
1. или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на начин да
спецификације буду довољно разумљиве понуђачима.
Навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити
праћено речима или одговарајуће.“
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну
набавку сачинила је 23.03.2015. године Додатно информације/појашњења бр.1 где су
дати следећи одговори:
1) Јавна набавка добара - материјал и инвентар за одржавање хигијене број:ЈНОП-ОС
3/2015 НИЈЕ обликована по партијама, као ни по „подпартијама“. Понуђачи су дужни да

понуде сва захтевана добра, дакле добра наведена у табели А), табели Б), табели В) и
табели Г), у супротном њихова понуда ће бити одбијена.
2) Кесе за усисиваче које су наведене у Табели Г) у тачки 10) односе се на индустријски
усисивач Електромашин (Massinen) чије су ознаке: MC 2152, VC 2150, MC 2150 и MC
6400T.
3) Наручилац је сачинио конкурсну документацију у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама којима се регулише начин сачињавања техничке спецификације. Везано за
коментар заинтересованог лица наручилац указује на члан 71. став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама у коме се између осталог наводи да Наручилац одређује техничке
спецификације у виду карактеристика или функционалних захтева, као и на члан 72. став
2. којим се забрањује навођење било каквог робног знака, патента или типа, као ни
порекла или производње. У складу са тим, а имајући у виду да су предмет јавне набавке
добра која се могу описати навођење захтеваних карактеристика, нису испуњени услови
за примену члана 72. став 4. Закона о јавним набавкама, те је наручилац у техничкој
спецификацији дао јасан и прецизан опис захтеваних каратактеристика које понуђена
добра морају да испуњавају.
Везано за примедбу да Наручилац фаворизује добра страног порекла, Комисија указује да
понуђачи могу да понуде како добра страног порекла, тако и добра домаћег порекла, при
чему понуђена добра морају да имају карактеристике наведене у техничкој
спецификацији из Конкурсне документације. Уколико понуђач нуди добра домаћег
порекла, може као саставни део своје понуде да достави доказ о томе да су добра домаћег
порекла и наручилац ће тада у фази стручне оцене поступити у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама којима се прописују услови и начин давања предности за
добра домаћег порекла.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се
доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца - www.uprava.vojvodina.gov.rs
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