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Дел.број : 01-20-I-8/2019-6
Датум :18.04.2019.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

јавну набавку мале вредности – ЈНМВ бр. 8/2019 – Замена гасног котла 

 ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА ОДГОВОРИ

Финансијски капацитет: 
У одговору на питање бр.1, Наручилац 
нетачно и неистинито одговарада 
Понуђачи треба да доставеi исказ о 
укупним приходима, од продаје, радова 
или услуга на које се уговор о јавној 
набавци односи.Овакав одговор јасно 
говори да финансијски тражени 
капацитет није у логикој вези са 
предметом јавне набавке.
Технички капацитет :
Везано за поседовање агрегата од 20-
25W одговор Наручиоца је нетачан из 
разлога што рок за извођење радова није 
кратак, већ износи 30 календарских 
дана.У граду Кикинди немогуће је да 
данима нема струје, а посебно у Заводу 
за заштиту јавног здравља, што упућује 
да овај захтев није у логистичкој вези са 
предметом јавне набавке. Иначе 
потребна снага за радове од 1kw, није ни 
у каквој логистичкој вези са захтевом за 
агрегат од 251kw. 
Такође на питањре за додатне 
информације и појашњење захтева за 
поседовање или има у закупу 2 (два) 
камиона минималне носивости 5 tона, 
Наручилац је свесно избегао да да 
одговор.Да подсетимо,према конкурсној 

Одговор:
Наручилац  не  сматра  да  су  услови
дискриминаторски, нити да је било којим
условом  прекршио  закон  ЈН.  Напротив,
Наручилац је расписао резервисану Јавну
набавку, како би омогућио свим фирмама
које  имају  запослена  лица  са
инвалидитетом  да  учествују  у  поступку
ове Јавне набавке, тако да расписивањем
Резервисане Јавне набавке Наручилац није
могао, нити има намеру да дискриминише
Понуђаче  који  имају  запослена  лица  са
инвалидитетом.
Рок за извођење радова износи 20 дана,
што пише у  опису  предмета  набавке  на
страни  22.  и  на  страни  33.  модела
Уговора, а како грешком стоји на страни
40. да је рок завршетка радова 30 дана,
то  ће  се  избрисати  и  на  страни  40.
наручилац  ће  исправити  да  је  рок
извођења радова 20 календарских дана.
Такође, Наручилац остаје при захтеваним
условим.  Осим  што  се  код  услова
техничког  капацитета  на  страни  10.
камион  носивости  мин.  5  тона-2  комада,
замењује са камион носивости мах. 5 тона
– 2 комада.
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документацији Јавне набавке, потребно је
да се угради котао укупне масе 
68килограма.
Кадровски капацитет :
Везано за број радника, Наручилац 
нетачно и неистинито наводи да је рок за 
извођење радова 20 дана.
На страни 39, конкурсне документације , 
под тачком 9.3, Наручилац тражи да рок 
за завршетак радова не може бити дужи 
од 30 календарских дана (а не 20 како се 
наводи у одговору).
Нетачан је одговор Наручиоца да је 
кратак рок за завршетак радова.За 
познаваоце посла из  Јавне набавке јасно 
је да је ово обим посла за 4-5 инсталатера
, у трајању од највише 4-5 радних дана, 
уз потребне услове за рад, а што се јасно 
види из спецификације и укупно 
процењене вредности опреме и радова 
који су предмет јавне набавке.
Из горе наведених разлога, 
дискриминаторски је захтев Наручиоца 
да понуђач има најмање 25 радника ,а 
посебно што нигде не тражи јасно 
квалификоване мајсторе за предмет јавне
набавке, већ покушавада ,,наслика 
понуђача,,.Дискриминаторски је одговор 
Наручиоца и супротан Закону о раду да 
понуђач мора имати све запослене 
раднике месец или два пре јавне 
набавке.Наручиоцу би требало да је јасно 
да захтеви у конкурсној документацији, 
нису у складу за Законом о раду.
Из горе наведеног јасне су намере 
Наручиоца, да неће да усклади конкурсну
документацију (како то тражи Закон ) , у 
логичку везу са предметом јавне набавке.

Наручилац  ће  због  измењене  конкурсне
документације  продужити  рок  за
достављање  понуда  који  ће  бити  до
22.04.2019.год.  до  12:00  часова,  а  јавно
отварање  понуда  ће  се  обавити  у
просторијама Завода  за  јавно  Здравље
Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70 , 23300
Кикинда, дана  22.04.2019. године у 12:30
часова.
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Наручилац у својим одговорима 
дискриминише заинтересоване понуђаче,
чиме се обесмишљавају принципи јавних 
набавки и начела из Закона о јавним 
набавкама.
Врло се јасно види из додатних услова 
Наручиоца и одговора  које је доставио да
покушава да ,, наслика понуђача,,, што 
није дозвољено.
Ако Наручилац не поступи у складу са 
Законом и не изврши измене у конкурсној
документацији бићемо приморани да се 
обратимо Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних 
набавки.  

 
Комисија за јавну набавку
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