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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде
Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са
припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра - Машина
за сечеое асфалта и бетпна редни брпј јавне набавке 1.1.48/2017, Наручилац у складу са чланпм
63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр.
Питаоа:
- Za koju vrstu materijala treba da bude dijamantski disk, kako bi sečenje bilo što efikasnije?
-Na osnovu člana 63. stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i
68/2015), a kao potencijalni ponuđači u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku mašine za
sečenje asfalta i betona broj JN 1.1.48/2017 upudujemo Vam sugestije na uočene nedostatke Vaše
konkursne dokumentacije.
U zahtevanim tehničkim karakteristikama navodite minimalnu dubinu sečenja od minimalno 165 mm.
Ovaj parametar u najvedem delu određuje koja mašina za sečenje asfalta i betona ispunjava ovaj uslov!
Molim Vas da ovaj diskriminatorski zahtev modifikujete i da ga postavite na slededi način: „minimalna
dubina sečenja 150 mm“.
Molim Vas da usvojite naš predlog jer de vedi broj ponuđača modi da podnese tehnički ispravnu ponudu.
Na dalje, zahtevate da se uz ponudu dostavi fotokopija deklaracije o usaglašenosti.
Navedeni dokument se dostavlja uz isporuku mašine i nije korektno da postavljate taj zahtev u
konkursnoj dokumentaciji kao uslov da bi jedna ponuda bila ispravna.
U redu je da zahtevate izjavu ponuđača pod materijalnom i krivičnom odgovornošdu da de navedeni
dokument biti dostavljen uz isporuku mašine, a izlaganje ponuđača dodatnom trošku u momentu kada
on nije siguran da li de mu ugovor biti dodeljen je, apsolutno, nekorektno postupanje od strane
Naručioca.
Molim Vas da uzmete u obzir naše sugestije i da tehničku specifikaciju postavljenu suprotno članu 72
Zakona o javnim nabavkama izmenite, kako bismo od Naručioca dobili postupanje u skladu sa osnovnim
načelima Zakona opisanim u članovima 10 i 12.
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Одгпвпри:
- Дијамантска резна плпча са резним сегментима је намеоена за сечеое асфалта и бетпна.
- Наручилац ће изменити ппдатак у кпнкурснпј дпкументацији кпји се тиче дубине сечеоа. Штп се
тиче друге сугестије, Наручилац пстаје при свпм ставу да уз ппнуду ппнуђачи мпрају да дпставе
фптпкппију декларације п усаглашенпсти прпизвпда. Декларацију п усаглашенпсти прпизвпда
издаје прпизвпђач или увпзник, такп да тп не представља дпдатни трпшак за ппнуђача, а нама је
изузетнп битнп да прпизвпд има пвај дпкумент јер је пдгпвпран с аспекта безбеднпсти и здравља
на раду радника.
Кпнкурсна дпкументација се меоа:
- На страни брпј 4 меоа се ппис у табели, у техничкпм ппису и у квалитету се меоа брпј
месеци гаранције
- На страни брпј 19 меоа се пбразац ппнуде ппд тачкпм 8 – гаранција
- На страни брпј 20 меоа се ппис у табели
- На страни брпј 21 меоа се ппис у табели
- На страни брпј 30 меоа се члан 7 мпдела угпвпра у делу кпји се пднпси на брпј месеци
гаранције
Рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда се ппмера са 18.12.2017. на 20.12.2017. гпдине. Сат
пријема и птвараоа ппнуда су пстали исти.

Кпмисија за јавну набавку брпј 1.1.48/2017
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