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Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Потрошни
материјал и резервни делови за санитетска и остала возила, број ЈНМВ 25/18

Наручилац је дана 08.06.2018. године, путем електронске поште примио захтев за
додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности Потрошни материјал и резервни делови за санитетска и остала возила, број ЈНМВ 25/18, које гласи:
“Shodno clanu 63. Stav2. ZJN u svojstvu zainteresovanog lica trazimo dodatne informacije i pojasnjenje u
vezi sa pripremanjem ponude po konkursnoj dokumentaciji 25/18 potrosni material i rezervni delovi za
sanitetska vozila.
U tenderskoj dokumentaciji navedeno je da za ucesce po clanu 75 i 76 ZJN stavka 6. Ponudjac raspolaze da
ima stok od minimum 10.000.000,00.
Po clanu 76. ZJN kaze da narucilac u tenderskoj dokumentaciji odredjuje dodatne uslove za ucesce u
postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog i tehnickog kapaciteta uvek kada je to potrebno
imajuci u vidu predmet javne nabavke.
Finansijski kapacitet se odredjuje poslovanjem ponudjaca za prethodne tri godine.
Narucilac odredjuje uslove za postupak javne nabavke tako da ti uslovi ne diskriminisu ponudjace id a su
logicnoj vezi sa predmetom javne nabavke clan 76 ZJN
Zahtev za lager listom je neprimeren po vrednosti sa vrednoscu iz Plana JN za 2018. Godinu od
2.700.000,00 podatak sa Portala javnih nabavki-Plan za 2018. godinu.
Clan 10. ZJN narucilac je duzan da u postupku javne nabavke omoguci sto je moguce vecu konkurenciju, ne
moze da ogranici konkurenciju, a posebno ne moze da onemoguci bilo kojeg ponudjaca da ucestvuje u
postupku javne nabavke, niti korisecnjem diskriminaitarskih uslova, tehnickih specifikacija i kriterijuma.
Clan 12.ZJN narucilac je duzan da u svim fazama postupka javne nabavke omoguci jednak polozaj svih
ponudjaca. Narucilac ne moze da odredjuje uslove koji bi znacili nacionalnu, teritorijalnu ili licnu
diskriminaciju medju ponudjacima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja
ponudjac.
1.
Molimo narucioca da smanji vrednost lager liste, jer u svakom slucaju ne moze da kupi sve ,
vec samo ako nesto iskrsne.
Ova javna nabavka je sastavljena od 10 tabela za razlicite tipove –modele vozila.
2. S obzirom da su tabele formirane prema vozilima, molimo narucio da formira partije prema vec
postojecim tabelama kako bi se omogucilo ucestvovanje veceg broja ponudjaca, a u skladu odredbama
zakona.
3. Molimo narucioca da dopuni dokumentaciju podacima o vozilima, kao sto su: godina proizvodnje,
broj sasije, broj motora i kubikaza.
Molimo narucioca da uvazi nase primedbe, jer ovako postavljenom tenderskom dokumentacijom se
favorizuje odredjeni ponudjac.
Molimo Vas da u skladu sa clanom 20. Stav 6. ZJN potvrdite prijem elektronske poste.
S postovanjem!“
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
1. Овако постављен додатни услов за учешће у поступку јавне набавке гарантује озбиљност
понуђача, гарантује брзу и правовремену испоруку резервних делова за возила Службе хитне
медицинске помоћи Дома здравља Панчево, те с обзиром на делатност којом се бави Служба
хитне медицинске помоћи гарантује да ће резервни делови бити испоручени у најкраћем
могућем року како би се омогућило несметано пружање хитне медицинске помоћи на
територији града Панчева. У складу са тим, наручилац остаје при захтеву из конкурсне
документације.
2. Наручилац је истраживањем тржишта закључио да постоји више понуђача који могу да понуде
све ставке из техничке спецификације, те је у складу са начелном ефикасности и
економичности јавне набавке одлучио да набавку не обликује по партијама. Понуђачи који
самостално не могу да понуде добра за све ставке из техничке спецификације имају
могућност да поднесу понуду са подизвођачем или заједничку понуду.
3. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога
сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Потрошни
материјал и резервни делови за санитетска и остала возила, бр. ЈНМВ 25/18, коју ће објавити
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.dzpancevo.org .
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