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ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације број 3 за сачињавање понуда за јавну набавку
батерија за ЕТП, јавна набавка у отвореном поступку број 10/2015
Питање:
Поштовани,
Молимо Вас за појашњење конкурсне документације за сачињавање понуда за набавку батерија за
ЕТП (број набавке 10/2015) према следећем:
1. У конкурсној документацији под тачком 6.1. стоји:
- Све понуђене акумулаторске батерије у оквиру набавке морају да буду од истог произвођача
акумулаторских батерија.
Захтевамо да промените конкурсну документацију и то тако да избришете-промените захтев да све
батерије морају да буду од истог произвођача.
Наиме, у Члану 10 Закона о Јавним набавкама РС дословно стоји:
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка,
нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
Чланом 71 Закона о Јавним набавкама РС дефинисано је одређивање техничких спецификација у
поступцима јавних набавки, па се тако у тачкама 1,2,3 и 4 Члана 71 нигде не помиње могућност да
наручилац може тражити да сва роба у поступку јавне набавке мора бити од истог произвођача, већ
се само помињу техничке карактеристике, еколошке карактеристике, енергетска ефикасност,
стандарди и атести.
Члан 72 Закона о Јавним набавка РС каже:
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".
Како сте ви укључили одредбу да све батерије морају да буду од истог произвођача, директно сте
дали предност појединим понуђачима, а многе сте елиминисали из поступка јавне набавке.

Из свега горе наведеног захтевамо да промените став да све батерије у овој набавци буду од истог
произвођача. У супротном бићемо принуђени да предузмемо законом прописане мере и уложимо
приговор Комисији за заштиту права понуђача, чиме би се поступак јавне набавке продужио или
поништио, а Вас довео у проблеме текућег одржавања и реализације сигурности и безбедности на
железници.
Одговор:
Погледати измене и допуне број 1.

Председник комисије
Александар Јовановић, дипл.маш.инж. ср.

