ПИТАЊЕ :
У вези објављенe јавне набавке за набавку добара - Основне хемикалије за
прераду воде, Партија 2 Алуминијум сулфат,
ЈН.број
22-1315/2017
заинтересовано лице је, дана 30.06.2017. године, у писаном облику доставило
Захтев за додатним информацијама или појашњењима

Захтев за додатним информацијама или појашњењима.
Сходно члану 63.став 2.и став 3.Закона о јавним набавкама и упутству прописаном у тачци 13 ,на
страни 30/34 конкурсне документације,тражимо додатне информације и појашњења а са циљем
припремања понуде
За јавну набавку мале вредности : набавка добара -Основне хемикалије за прераду воде ЈН.број
22-1315/2017
Питање : Партија 2 -алуминијум сулфат, ОНР.24313123

На страни 6/34 конкурсне документације у делу захтеваних датних услова под тачком
1.2.прописали сте:
ЗА ПАРТИЈУ 2- АЛУМИНИЈУМ СУЛФАТ ОНР.24313123

1) Услов: да је понуђач у претходне две године 2015.години и 2016.години за потребе
третмана воде за пиће испоручио добра која су предмет ове јавне набавке тј. да је
понуђач извршио испоруку Алуминијум сулфата у захтеваној гранулацији од 0 до
4мм....,
Као доказ испуњености додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке прописали сте са понуђач доказује:
Фотокопијом уговора о испоруци предметних добара из 2015 и 2016.године са
потврдама купаца у количини, захтеваној гранулацији од 0 до 4 мм, потребном
квалитету и уговореним роковима.
Будући да је гранулација (у овом случају од 0 до 4 мм) само физички облик који не утиче
на квалитет и друга својства предметног добра да то сматрамо да се инсистиранје на
доказу о испоруци алуминијум сулфата у захтеваној гранулацији ограничава конкуретност
понуђача, а наведени услов постаје дискриминаторски.
Чланом 76.став.6.Закона о јавним набавкама прописано је: Наручилсц одређује услове за
учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичној вези са
предметом јавне набавке.
Чланом 10.Закона о јавним набавкама прописано је :“ Наручилац је дужан да у поступку
јавне набавке омогући што је могућу већу конкуренцију.

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 коришћенјем дискриминаторских услова, техничких
спецификација и критеријума.
На основу наведеног молимо наручиоца да изврши измене у конкурсној документацији
тако да као доказ о испунјености додатних услова изостави речи „у захтеваној
гранулацији“.

ОДГОВОР:
Схдно захтеву за додатним информацијама и појашњењима Наручилац ће
извршити измену Конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца

Комисија

