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Број: 858-1/2020
Дана: 05.06.2020. год.
Богатић
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо:
2. ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ
ЗА ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара, јавна набавка мале вредности бр. 1.1.5/2020
Предмет јавне набавке: Набавка опреме за зимску службу
(посипач соли и раоник за снег)
Број јавне набавке:
1.1.5/2020
Врста поступка:
Јавна набавка мале вредности
1. Захтев за измену бр.1:
На страни бр. 3. Конкурсне документације, глава II - подаци о предмету јавне набавке,
тачка 3. техничке карактеристике – технички опис, за добро под тачком 3.2 – раоник за снег,
захтевано је да добро између осталог испуњава следећу карактеристику:
- Радна висина min. 830 mm,
У складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама који дефинише начело обезбеђивања
конкуренције, наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу
конкуренцију, те да 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.
Дефинисањем тачно одређене радне висине наручилац поступа супротно одредбама
Закона јер онемогућава свим заинтересованим лицима да поднесу понуду, што за последицу
има смањење конкуренције у предметном поступку набавке.
Предлажемо да наручилац изврши измену конкурсне документације тако што ће
дефинисати техничку спецификацију добра - раоника за снег у делу који се односи на радну
висину на начин да одреди распон висине коју захтева тако да гласи:
- Радна висина min. од 800 до 830 mm,
ОДГОВОР:
Наручилац НЕ ПРИХВАТА примедбе и захтев за измену Конкурсне документације у
поглављу II - подаци о предмету јавне набавке, тачка 3. техничке карактеристике – технички
опис, за добро под тачком 3.2 – раоник за снег, на стр. 3/29 КД, тражена техничка
карактеристика:

- Радна висина min. 830 mm,
тако да гласи:
- Радна висина min. од 800 до 830 mm,
Из следећег разлога:
Због пријаве већег броја учесника на јавној набавци тражена је техничка карактеристика
МИНИМАЛНА висина раоника за снег од 830 mm, при чему МАКСИМАЛНА висина није
ограничена.
Наручилац остаје при траженим техничким карактеристикама.
2. Захтев за измену бр.2:
На страни бр. 3. Конкурсне документације, глава II - подаци о предмету јавне набавке,
тачка 3. техничке карактеристике – технички опис, за добро под тачком 3.2 – раоник за снег,
наручилац није навео тип – начин монтирања добра на радно возило.
Молимо наручиоца да у складу са напред наведеним изврши измену конкурсне
документације и дефинише начин монтирања добра – раоника за снег на радно возило.

ОДГОВОР:
Наручилац ПРИХВАТА примедбе и захтев за измену Конкурсне документације и у
складу са истим измениће Конкурсну документацију у поглављу II - подаци о предмету
јавне набавке, тачка 3. техничке карактеристике – технички опис, за добро под тачком 3.2 –
раоник за снег, на стр. 3/29 КД, као и у поглављу X. Образац изјаве о техничкој
спецификацији, 2. Раоник за снег на стр. 26/29 КД, у захтеваним техничким
карактеристикама додаје се карактеристика:
-

Начин монтирања: са три тачке качења на трактор.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

