Назив наручиоца: Општинска управа општине Босилеград
Адреса наручиоца: улица Георги Димитров 82-17540 Босилеград
Број: 404-201/2016-2
Датум: 25.05.2016.године
Место: Босилеград
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 1242012,
14/2015 и 68/2015), Службеник за јавне набавке наручиоца, потенцијалним понуђачима у јавној
набавци металних контејнера запремине 1.1 м3 и металних канти запремине 110 литара који
служе за сакупљање комуналног отпада, а која јавна набавка је обликована по партијама и има
број 3/2016, доставља
ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) ЗА ПАРТИЈУ 1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Дана 23.05.2016.године на е-маил означен за званичну комуникацију у предметној
јавној набавци наручиоцу је прослеђен захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације јн број 3/2016-Партија 1-Метални контејнери 1.1м3. Захтев је
прослеђен од стране потенцијалног понуђача (у даљем тексту: подносилац захтева) у овој јавној
набавци.
Оригинална садржина затева је:
Почетак цитата: „Na strani 3 konkursne dokumentacije u odeljku III Vrsta, tehničke
karakteristike, kvalitet i opis dobara pobrojali ste tehničke specifikacije koje treba da ispunjava
dobro koje je predmet javne nabavke. Dobro je poznato da je kvalitet metalnih kontejnera za
otpad definisan postojećim srpskim standardima SRPS EN 840-3, EN 840-5 i EN 840-6 koji se
odnose na dimenzije, čvrstoću, funkcionalne zahteve, otpornost na udarce, bezbednost i zaštitu
životne sredine. S obzirom da je članom 71. ZJN stavom 1, tačkom navedeno da naručilac
tehničke specifikacije odredjuje pozivom na tehničke specifikacije iz člana 70. ZJN i na srpske,
evropske, medjunarodne ili srodne standarde ukoliko za odredjeno dobro postoje. S obzirom da
srpski standard za predmetno dobro postoji i da on mora biti naveden, predlažemo da preciznije
definišete traženi kvalitet pozivanjem na srpski standard SRPS EN 840-3, EN 840-5 i EN 840-6,
kako je I predvidjeno čl. 71 ZJN.
Takodje, predlažemo da ponudjač uz svoju ponudu priloži i dokaz, odnosno sertifikat o
usaglašenosti predmetnog dobra sa navedenim standardima koji je izdat od strane akreditovane
ustanove za tražena ispitivanja, jer navedeni dokaz može biti validan samo ako je izdat od
strane ovlašćene ustanove koja ima akreditaciju da može izvršiti tražena ispitivanja.“ Крај
цитата.
Први део захтева
Конкурсна документација у предметној јавној набавци (целокупна набавка) урађена је
сходно одредбама члана 39. и 61. Закона а сама садржина конкурсне документације сходно
одредбама члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“, број 86/2015-у даљем тескту Правилник). Правилником је у члану 6. став 1. тачка 2)
одређена обавезна садржина везано за „Врсту, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количину и опис добара.....начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења.....“
Наручилац је у поглављу 2 конкурсне документације, које започиње на страници 3 а
завршава се на страници 4, сходно одредбама члана 70. Закона одредио техничке
карактеристике металних контејнера који на објективан начин верно описују исте а који
одговарају потребема наручиоца. Подносилац захтева у свом првом ставу исправно константује
да постоје стандарди везано за квалитет контејнера и то SRPS EN 840-3, EN 840-5 i EN 840-6 и
предлаже да наручилац прецизније дефинише тражени квалитет везано за овај стандард.
Међутим, на страници 4 конкурсне документације, наручилац испод фотографија могућих
изгледа у делу који одређује квалитет добара и то у трећем ставу одређује да: Контејнери.....
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морају бити нови и некоришћени, морају бити израђени у складу са важећим стандардима за
овакву врсту добара и морају имати карактеристике описану у поглављу 2 конкурсне
документације“. Овако дефинисана одредба потребног квалитета односи се на стандард SRPS
EN 840-3, EN 840-5 i EN 840-6 чиме је наручилац у потпуноси поступио у складу са чланом 71.
став 1. Закона.
Међутим, имајући у виду могућност подношења додатних захтева везано за овај
стандард то наручилац прихвата предлог подносиоца захтева и врши измену конкурсне
документације у делу поглавља 2 на страници број 3 која се односи на партију 1, тако да иза
задње тражене техничке карактеристике металног контејнера која гласи: „Контејнери својом
конструкцијом морају бити прилагођени за аутоматско подизање и пражњење у специјална
комунална возила јавних комуналних предузеће“ додаје нови став који гласи: „Контејнери
морају бити израђени у складу са стандардом SRPS EN 840-3, EN 840-5 i EN 840-6.
Други део захтева
Што се тиче другог дела захтева у коме подносилац захтева предлаже да понуђач уз
своју понуду приложи и доказ, односно сертификат о усаглашености предметног добра са
наведеним стандардима, наручилац такав предлог не прихвата. Ово из разлога што је
наручилац у конкурсној документацији у поглављу 2 на страници број 4 одредио да ће се
квалитет предметних добара утврђивати при самом чину примопредаје, а детаљи контроле
квалитета добара дати су и у моделу уговора који је саставни део конкурсне документације и то
у члану 8. На овај начин понуђач у потпуности одговара за квалитет испоручених добара и
начин на који ће исти доказати, а који начин мора бити у складу са важећим законским
прописима у Републици Србији. Ради своје заштите наручилац је предвидео ситуацију у
случају непоштовања преузетих уговорних обавеза од стране понуђача, па и уговорних обавеза
у погледу квалитета, исти ће реализовати средство финансијског обезбеђење детаљно описаног
у члану 9. модела уговора и тачци 11) упутства понуђачима како да сачине понуду (страница
29). Квалитет испоручених добара-контејнера који су предмет ове јавне набавке подразумева
поред поштовања примене набројаних стандарда и друге квалитете. Ово се пре свега односи на
квалитет да контејнери морају бити нови и некоришћени без обзира на чињеницу да су
израђени по побројаним стандардима. Такође, на испорученим контејнерима не могу постојати
никаква физичка оштећења која могу настати приликом утовара и транспорта контејнера. Из
ових разлога наручилац је предвидео утврђивање квалитета контејнера приликом вршења
примопредаје.
С поштовањем.

Службеник за јавне набавке
Љубен Захаријев
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