УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈН 2/2016-I
Ч а ч а к, 9. мај 2016. године

Предмет: Појашњење на постављено питање
у поступку јавне набавке добара број 2/2016-I

Сaгласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено
питање потецијалног понуђача за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема
(Апарат за дестилацију), Комисија даје следећи одговор, који сада објављујемо:
Питање:
„ Prema Vašem zahtevu JN br 2/2016-I i pojašnjenju da nije odgovarajuće ponuditi
uređaj
- destilator kapaciteta 8l/h i voda za hlađenje 84 l, sa svim ostalim karakteristikama koje
odgovaraju traženom
Podsećam Vas da ovakvim odgovorom direktno kršite ZJN čl. 10. , Načelo o
obezbeđivanju konkurenkurencije, kao i član 71. koji kaže da “naručilac nе mоžе da
оdbiје pоnudu na оsnоvu tоga štо pоnuđеna dоbra, uslugе ili radоvi nе ispunjavaјu
pоstavljеnе uslоvе u pоglеdu dеfinisanе spеcifikaciје i tražеnоg standarda, ukоlikо
pоnuđač pоnudi оdgоvaraјući dоkaz da dоbra, uslugе ili radоvi kоје nudi na suštinski
јеdnak način ispunjavaјu uslоvе iz spеcifikaciје i tražеnоg standarda.”
Prema ZJN u okviru opisa traženih dobara dužni ste da definišete tehničke karakteristike
u određenim okvirima (min, max, ±, %) kako biste omogućili poštovanje ZJN koji striktno
kaže da „Naručilac nе mоžе da оgraniči kоnkurеnciјu, a pоsеbnо nе mоžе
оnеmоgućavati bilо kојеg pоnuđača da učеstvuје u pоstupku јavnе nabavkе
nеоpravdanоm upоtrеbоm prеgоvaračkоg pоstupka, niti kоrišćеnjеm diskriminatоrskih
uslоva, tеhničkih spеcifikaciјa i kritеriјuma.”
Molim vas da odobrite da je odgovarajuće ponuditi uređaj sa navedenim
karakteristikama koji ima bolje karakteristike od traženih u razumnim okvirima ±5%. U
suprotnom ćemo biti prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava ponuđača zbog
grubog kršenja Zakona o javnim nabavkama.“

Одговор:
„ Наручилац је, сагласно својим објективним и реалним потребама, одредио
техничке спецификације потенцијалног апарата за дестилацију, сагласно члану 70.
став 1. ЗЈН. При томе је имао у виду следеће:
- да је потребна мала количина дестиловане воде за потребе практичне наставе, у
лабораторији у којој би био смештен апарат;
- инсталација у лабораторији захтева мање потрошаче ( апарате);

- простор лабораторије не дозвољава већи капацитет апарата, а самим тим и већи
апарат;
- већи капацитет апарата за дестилацију би повлачио и већу потрошњу електричне
енергије, што би за Наручиоца било неекономично.
Сагласно члану 9. став 1. ЗЈН , Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке
прибави добро одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност
јавне набавке.
Сматрамо да смо, сагласно нашим потребама, дали адекватан опис добра и да сви
потенцијални понуђачи могу доставити своје понуде, које ће Наручилац
размотрити, а имаће у виду одредбе члана 71.ст. 2. и 3. ЗЈН.

За Комисију,
др Јелена Младеновић

