Број: I-01-27 JN 18/2013-7
Датум: 12.01.2015.год.
Нови Сад
Појашњење број 1 у вези конкурсне документације за јавну
набавку – хемикалије (отворени поступак), редни број набавке
18/2014
Наручилац је дана 09.01.2015. у 21:16, путем е-маила, од
заинтересованог лица примио Захтев за појашњењем конкурсне
документације I-01-27 JN 18/2014- набавка ХЕМИКАЛИЈА.
„Потенцијални понуђач, сматра да је начином на који је обједињена
ПАРТИЈА 7,повређено Начело обезбеђивања конкуренције из члaна 10.
Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa који гласи :
''Нaручилaц je дужaн дa у пoступку jaвнe нaбaвкe oмoгући штo je мoгућe
вeћу кoнкурeнциjу.
Нaручилaц нe мoжe дa oгрaничи кoнкурeнциjу, a пoсeбнo нe мoжe
oнeмoгућaвaти билo кojeг пoнуђaчa дa учeствуje у пoступку jaвнe
нaбaвкe нeoпрaвдaнoм упoтрeбoм прeгoвaрaчкoг пoступкa, нити
кoришћeњeм дискриминaтoрских услoвa, тeхничких спeцификaциja и
критeриjумa.''
У смислу наведеног начела, зaхтeвaмo oд нaручиoцa oбeзбeђeњe
нeдискриминaтoрских услoвa и пoвeћaњe кoнкурeнтнoсти у спрoвoђeњу
предметне jaвнe нaбaвкe, тако што ће свака појединачна ставка у
ПАРТИЈИ 7 представљати засебну партију.
Применом законом дефинисаног начела и усвајањем нашег захтева,
наручилац ће омогућити да вeћи брoj пoнуђaчa пoднесе пoнуду зa
кoнкрeтну jaвну нaбaвку, тј.већу конкурентност и обезбедити
целисходност конкурсном документацијом предвиђеног критеријума за
оцењивање понуда- економски најповољнија понуда.“
„Потенцијални понуђач, сматра да
наручилац, обједињавањем
предметне партије а уз примену критеријума за оцењивање понуда економски
најповољнија
понуда
предвиђеног
чланом
85.
ЗЈН,онемогућава примену члана 86. став 2 ЗЈН, који регулише предност
за домаће понуђаче и добра и исти гласи:
'' У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у
ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег
порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац
мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који нуди
добра домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру
пондера између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног
порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег

порекла није већа од 10 у корист понуде понуђача који нуди добра
страног порекла. ''
Уколико не прихватите нашу сугестију, бићемо приморани да предузмемо
све законом дозвољене могућности како бисмо заштитили наша права.“

У тексту Вашег захтева не видимо шта тражите да се појасни, већ се Ваш
захтев односи на захтевање да се измени конкурсна документација.
Комисија је спровела поступак јавне набавке – хемикалије у складу са
планом ЈН у коме се добра груписана поштујући критеријум истоврсних
добара (добра исте намене и својства), а не критеријум порекла робе.
Истоврсна добра, услуге и радови су дефинисани у члану 3. став 1 тачка
12 ЗЈН где је прописано да су истоврсна добра, добра која имају исту
намену и својства и припадају истој групи добара у општем речнику
набавке, те Наручилац оваквим обликовањем партија није нарушио
начело обезбеђивања конкуренције. Партија 7, као и све остале партије
формиране су према сродности и истоврсности намене и Наручилац је
због броја ставки и процењене вредности партија, сматрао да је
нецелисходно да свака ставка из партије буде једна посебна партија.
С обзиром да постоји више понуђача који могу да понуде све ставке из
партија није повређено начело обезбеђивања конкуренције из члана 10.
ЗЈН.
Такође, оваквим обликовањем партија и наведеним критеријумима за
оцењивање понуда, Наручилац не искључује примену члана 86. ЗЈН и
исти ће применити где год то буде могуће.
У складу са напред наведеним, сматрамо да је неоснована Ваша
примедба да свака ставка представља посебну партију, а уколико би се
приступило према Вашем ставу за примену члана 86., сматрамо да би
дошло до повреде начела конкуренције јер би у том случају
фаворизовали одређене понуђаче.
Сходно наведеном, сматрамо да је Ваш захтев неоснован.
Ово појашњење се, сходно члану 63. став 3. ЗЈН доставља
заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца.
Комисија за јавну набавку

