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Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште
(maila) дана 20.02.2017. у часова за јавну набавку мале вредности добара - Материјал за
образовање и административни ЈНМВ – 1 /2017
Дана 20.02.2017.потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања везана за јавну набавку мале вредности добара - Материјал за образовање и
административни ЈНМВ – 1 /2017 .
ПИТАЊE
1. Захтев наручиоцу да измени Конкурсну документацију за јавну набавку добара –
материјал за образовање и административни материјал ЈНМВ – 1/2017
Наручилац је дана 14. 02. 2017. године на Порталу јавних набавки објавио позив
потенцијалним понуђачима за учешће у јавној набавци ЈНМВ – 1/2017, исти дан је
на Порталу јавних набавки објављена и Конкурсна документација ове јавне
набавке.
Конкурсном документацијом од потенцијалних понуђача се захтева испуњавање
већег
броја додатних услова. Поред великог броја додатних
услова од
потенцијалних понуђача се захтева и достављање
124 узорка траженог
канцеларијског и другог административног материјала.
Тај захтев је у Конкурсној документациуји формулисан на следећи начин:
„Остали услови: Понуђачи су у обавези да доставе узорке за све понуђене
производе, осим беле табле , са декларацијом на српском језику из које се може
утврдити састав производа.“
Тражење узорка школских дневника, матичних књига ученика, преводнице,
сведочанстава, Вукових диплома, оригиналних тонера, је непотребно и потпуно
апсурдно. Једини разлог зашто се ово ради је покушај наручиоца да у овој јавној
набавци потпуно искључи конкуренцију, нажалост то није само покушај јер је
наручиоцу у последње три године а можда и више година уназад то и успевало.
Потенцијалном понуђачу је потребно је да припреми 124 различита узорка. Највећи
део тих узорака ни један понуђач нема на свом лагеру јер се наменски набављају
када се за њих укаже потреба. Ко то на сопственом лагеру држи школски дневник
за школе на језику националних мањина, ко то на лагеру држи Вукове дипломе,
сведочанство?
Све ово пружа основану сумњу да се овде ради о школском примеру намештене
јавне набавке.
Доказ за ову тврдњу је и чињеница да се у последње три године уговори за ову
јавну набавку поверавају једном те истом понуђачу чији је власник Предраг
Деспотовић Deixa са седиштем у Новом Саду улица Партизанских база број 14.

Такође још неке чињенице везане за ову јавну набавку говоре да се ради о
намештеној јавној набавци управо за фирму Deixa власника Предрага Деспотовића.
Указујемо на чињеницу да се овде ради о прилагођавању конкурсне документације
једном понуђачу и такозваној намештеној јавној набавци.
Подсећамо вас да Закон о јавним набавкама у свом члану 10. прописује следеће:
„Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу
конкуренцију.“
Сам наручилац је својим бесмисленим захтевом потпуно искључио сваку
конкуренцију.
Подсећамо наручиоца да је чланом 76. став 6. Закона о јавним набавкама
прописано следеће:
„Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке“
У каквој је логичкој вези са предметом ове јавне набавке захтев наручиоца да
понуђач уз понуду достави Вукову диплому, сведочанство па и оригинални тонер,
да ли то имају два оригинална тонера па ће наручилац да одабере оригиналнији?
Издавачко предузеће Епоха као заинтересовани понуђач тражи од наручиоца да
измени конкурсну документацију тако што ће из конкурсне документације
искључити следећи захтев:
„Остали услови: Понуђачи су у обавези да доставе узорке за све понуђене
производе, осим беле табле , са декларацијом на српском језику из које се може
утврдити састав производа.“
Очекујемо да ће овај наш захтев наићи на ваше разумевање и одговарајуће
реаговање.
.Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена
питања:
1. Наручилац сматра оправданим и сврсисходним захтев за доставу узорака за сва
добра која су предмет набавке . Прегледом уѕорака наручилац ће једино моћи да
види да ли је достављена понуда одговарајућа . Наручилац није тражио да се
доставе узорци који нису предмет набавке .
Примедба понуђача да нема на лагеру узорке говори о његовој неозбиљности као
понуђача . У колико се потенцијални понуђачи баве набавком добара која су
предмет набавке иста би требали имати у сваком моменту на лагеру , поготову са
обзиром да је наручилац захтевао испоруку 4 пута месечно по достављеним
поруџбинама наручиоца.
Наведени захтев је у складу са предметом набавке и једини је меродаван за
утврђивање садржине понуде
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП – 1 /2017

