ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КАЊИЖА
Број : 01-551-96/2019-I-одг2
Дана : 04.10.2019. године
КАЊИЖА
Алеја кестенова бр. 14.
Тел/факс. : 024 / 874 - 279
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Комисија Наручиоца сачињава:
Одговор на питање из Дописа XXXX од 03.10.2019.г.
у вези поступка јавне набавке мале вредности – јавна набавка добара – ОПРЕМА ЗА
СТАЦИОНАР-кревет за купање болесника, душеци, јастуци и комплетна постељина за
потребе Геронтолошког центра Кањижа
ЈНМВ 04/2019
Питање 1. гласи:

1.Nabavka nije oblikovana po partijama što je u suprotnosti sa zakonom .
Nas zahtev se odnosi na oblikovanje Javne nabvke po partijama jer ova nabavka ispunjava sve uslove da
bude oblikovana po partijama.
U predmetu Javne nabavke se pominju 3 vrste proizvoda, krevet, duseci I posteljno rublje,molimo da
proizvode pod rednim brojem 4, 5, 6 7 I 8 oblikujete kao posebnu ,izdvojenu partiju.
Nije logicno niti verovatno da onaj ko proizvodi ili prodaje krevete I duseke ima u najkonkurentije
posteljno rublje, jastuke I step deke niti da ukoliko je najpovoljniji u krevetima I dusecima bude
najpovoljniji I u čaršavima ,navlakama ,jastucnicama jastucima I štep dekama. Onaj ponuđač koji ima

uslove da sve ponudi ,može to učiniti I kad je nabavka oblikovana po partijama. Mišljenje

republičke komisije je da naručilac kad god je to izvodljivo i svrsishodno formira
javnu nabavku u sto vise partija kako bi se povećala konkurentnost .

Značenje javne nabavke po partijama određeno je u članu 3 stavu 1 tački 35 Zakona o javnim
nabavkama: „javna nabavka po partijama je nabavka čiji je predmet oblikovan u više posebnih
istovrsnih celina i koja je kao takva označena u pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj
dokumentaciji“. Posebno ističemo da se po partijama može oblikovati nabavka čiji su predmeti
međusobno istovrsni i koji se mogu nabavljati u odvojenim nabavkama, ali predstavljaju celinu
kojom se ostvaruje njihova zajednička svrha i cilj što se može primeniti i na ovaj konkretan
slučaj. Osnovni cilj oblikovanja javne nabavke po partijama je da se omogući učešće i malih i
srednjih preduzeća. Na ovaj način se lakše obezbeđuje adekvatna konkurencija (član 10), ali se
doprinosi i jednakosti ponuđača (član 12).
Ukoliko bi se postupak javne nabavke sproveo bez oblikovanja po partijama bilo bi suprotno
načelima konkurencije I jednakosti te stoga molimo da izmenite konkursnu dokumentaciju I
oblikujete javnu nabavku po partijama kako bi zaista dobili najkvalitetnije I najpovoljnije
ponude.

Одговор на питање 1. гласи:
Обликовање јавне набавке по партијама није обавеза по Закону. Наручилац сам
процењује када ће истоврсне предмете набавке обликовати по партијама, односно када је
то сврсисходно. Наручилац није дужан да се прилагођава пословној ситуацији и
асортиману сваког потенцијалног понуђача, а да понуђачима свакако стоји на
располагању могућност да поднесу заједничку понуду, уколико у асортиману немају неке
од тражених предмета набавке.
Питање 2. гласи:
2.Zahtev za produženje roka za dostavu ponuda.
Uzimajuci u obzir cinjenicu da se od dana objave Javne nabavke sa brojem na portalu javnih
nabavki
objavljen
27.09.2019 14:48 Poziv za podnošenje ponuda27.09.2019 14:45. Godine ( petak kraj radnog
vremena) a da je rok za predaju konkursne dokumentacije 07.10.19. godine izuzetno kratak
pogotovu imajuci u vidu na cinjenicu da je konkursna dokumentacija veoma zahtevna, gde se
trazi izrada uzoraka u skladu sa konkursnom dokumentacjom, vrsenje ispitivanja u akreditovanoj
laboratoriji, apelujemo da se rok produzi za minimum 5 radnih dana odnosno da rok za dostavu
konkursne dokumentacije bude 11.10.2019. godine. Uzimajuci u obzir Nacelo obezbedjivanje
konurencije Clan 10 ZJN , Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je
moguće veću konkurenciju.
Одговор на питање 2. гласи:
Дана 03.10.2019. г. на Порталу Јавних набавки постављено је обавештење о продужењу
рока за подношење понуда, тако да је рок за достављање понуда померен до 10.10.2019. г.
до 9 часова.
Питање 3. гласи:
3.Zahtev da se u skladu sa načelom ekonomičnosti i efikasnosti ZJN ( član 9) promeni zahtev da se uzorci
step deke dostavljaju sa kriviudavim štepom ,međusobni razmak 15cmJer je standard i uobicajano
provereno kvalitetno stepenje na štep dekama romb razmaka 10 do 12cm.Druga vrsta stepa ne bi
doprinela kvalitetu ponueđnih proizvoda ali bi u mnogome poskupljivala ucesce ponuđača i svakako
smanjilo konkurenciju što se nadamo da vam nije bio cilj kad ste formulisali ovu javnu nabavku.Razlog za
ovu molbu je posebno štelovanje mašine za štepanje koje mnogo kosta i oduzima mnogo vremna ,ne
isplati se raditi je samo za uzorke.Citat iz ZJN :Naručilac je dužan da obezbedi da se postupak javne
nabavke sprovodi i dodela ugovora vrši u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što
manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke.

Одговор на питање 3. гласи:
Штеп дека наведених карактеристика је адекватна потребама наручиоца, с обзиром да се
у нашој пракси показало као поуздано решење наручилац се одлучио на проверено.

Уколико наведене предмете немате у понуди, на располагању вам је увек могућност
подношења заједничке понуде.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

