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Одговори на питања понуђача везана за јавну набавку бр. 16/14

Дана 13.11.2014. године, примљен је захтев од потенцијалног понуђача за додатним
објашњењем у вези припремања Понуде у поступку јавне набавке мале вредности бр. 16/14, чији
је предмет набавка електро-материјала за јавну расвету, са следећим питањима:
1. Питање: „Молимо Вас да нам појасните захтев везан за ставку foto rele, век трајања дужи
од 10 година, какву техничку документацију треба доставити за овај foto rele, из ког
каталога је иста извучена?“
Одговор:
Свој захтев у погледу века трајања за foto rele наручилац није правилно формулисао, те уместо
века трајања дужег од 10 година, треба да стоји век трајања од најмање 10 година, сходно чему ће
бити измењена конкурсна документација, док од техничке документације понуђач за foto rele
доставља извод из каталога наведеног производа, што је наведено на страни 9. конкурсне
документације.
У погледу другог дела питања који се односи на каталог односно назив произвођача из чијег
каталога је дат опис предмета набавке, оно што првенствено треба истаћи јесте да је једно од
основних начела јавне набавке начело ефикасности и економичности. Економичност подразумева
да се утрошак јавних средстава сведе на најмању могућу меру, а што се постиже применом
критеријума најнижа понуђена цена, односно кроз најнижу цену као елемент критеријума
економски најповољнија понуда. Међутим, за наручиоца је подједнако важно да добра која се
набављају буду и одговарајућег квалитета. Да би се избегла куповина јефтиних, а неквалитетних
производа, наручилац мора дати тачан опис квалитета производа који набавља у делу техничке
спецификације предмета набавке. Наручилац није у обавези да наводи којим каталозима се
служио приликом израде техничке спецификације предмета набавке, односно о ком произвођачу
је реч. Напротив, према одредби чл. 72. Закона о јавним набавкама, наручилац, између осталог,
не може наводити назив произвођача у техничкој спецификацији предмета набавке, изузев када
није у могућности да на јасан начин опише предмет набавке. Дакле, самим Законом о јавним
набавкама је прописана забрана за наручиоце да наводе назив произвођача чије производе желе
да набаве у поступку јавне набавке, али је сасвим логично, природно и законом дозвољено да
сваки наручилац има у виду одређеног произвођача или пак произвођаче приликом куповине
производа који задовољавају његове потребе. У конкретном случају наручилац се приликом
израде техничке спецификације предмета набавке руководио карактеристикама производа које
нуде домаћи произвођачи. С тим у вези, треба напоменути и обавезу наручиоца да поступи у
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складу са одредбом чл. 86. ст. 4. Закона о јавним набавкама, који се односи на дужност
наручиоца да у избору најповољније понуде предност да оном понуђачу који нуди добра домаћег
порекла у односу на понуђача који нуди добра страног порекла, чак и кад је понуђена цена
понуђача који нуди добра домаћег порекла већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача
који нуди добра страног порекла, али не више од 20%.
2. Питање: „Да ли сте сигурни да стандарди који су наведени у техничком опису за стубове
JUS одговарају и даље нашој законској регулативи и по ком члану закона и које
регулативе сандардизације?“
Одговор: Ознака српског стандарда јесте SRPS према чл. 14. важећег Закона о стандардизацији,
која замењује ранију ознаку JUS, обзиром да наведена JUS ознака више није у употреби иста ће
бити избрисана у конкурсној документацији да не би стварала забуну код понуђача.
3. Питање: „Молимо Вас да се изјасните из ког каталога сте преписали описе и ком моделу
светиљка треба да буде слична?“

Одговор: Као и на други део питања бр. 1.

1. Питање: „Пошто захтевате да Вам за све ставке доставимо изводе из каталога са
траженим техничким карактеристикама молимо Вас да се јасно изјасните које каталоге сте
Ви користили?“
Одговор: Као и на други део питања бр. 1.

Комисија за јавну набавку:
Александар Ерцег, председник комисије, с.р.
Мирјана Ћирин, члан комисије, с.р.
Никола Кесић, члан комисије, с.р.
Зоран Растовић, члан комисије, с.р.

2

