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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ БРОЈ: И02.01-7247/8 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 145/19 (1.1.94) ДАТУМ: 04.12.2019. године  ЛАЗАРЕВАЦ      ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ)  БРОЈ 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  145/19 (1.1.94)  Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку  добара  -   куповина     личних заштитних средстава за зиму  ЈН  145/19 (1.1.94).      Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 04.12.2019. године  у 08:04  захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 145/19 (1.1.94)  односно  следеће питање:  ПИТАЊА (ЦИТИРАНО):   „ Као заинтересовано лице  на основу члана 3. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) а и вези са чланом 63 став 2 истог, тражимо додатне информације односно појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку   куповина личних заштитних средстава за зиму ЈН 145/19 (1.1.94) и указујемо вам на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији и то:  1)      На страни 22  пречишћеног текста  конкурсне документације за напред наведену набавку под тачком  11. и 12. стоји наведено  заштитне рукавице „Бест“ и  заштитне рукавице гума дуге „Софрат“. Молимо да обришете ознаке робних марки или да поред њих додате „или еквивалент“ како бисмо  могли понудити  рукавице истих описа, карактеристика, својстава и захтева али друге робне марке односно другог произвођача. Овај захтев проистиче из  члана 10. и члана 12. Закона о јавним набавкама, који вас као наручиоца обавезују на поштовање начела обезбеђења конкуренције и начела једнакости понуђача.  2)      На страни 21 пречишћеног текста  конкурсне документације за напред наведену набавку под тачком  6 стоји наведен флуоресцентни прслук за паркинг . У опису ове позиције стоји да тканина  мора бити црвене боје. Веома је неуобичајен захтев да се    флуоресцентни прслук израђује од  црвене тканине. Напомињем да смо анализом тржишта средстава и опреме за личну заштиту на раду, анализом конкурентних фирми и анализом  досадашњих набавки које сте ви као наручилац објављивали, утврдили  следеће:  -да је  неуобичајено коришћење флуоресцентне тканине   црвене боје  за израду ових прслука; -да  је флуоресцентна тканина црвене боје  на тржишту далеко мање заступљена у односу на тканине жуте, зелене и наранџасте боје; -да је до сада нисте користили обзиром да је у до сада објављеним набавкама нисте тражили.  Полазећи од напред наведених начела из  члана 10. и члана 12. Закона о јавним набавкама поново вас позивамо  на поштовање ових начела на која вас је и сам Закон обавезао. Дакле у циљу обезбеђивања конкуренције,  уколико немате интерни акт којим дефинисано да запослени на паркингу морају бити видно обележени црвеним флуо прслуком, молимо да овај опис прилагодите тржишним  условима односно одаберете  тканину истих својстава и боје чија је доступност шира и уобичајена. Очекујемо да ћете наше сугестије уважити и продужити рок за подношење понуда, као што сте уважили сугестију другог заинтересованог лица издавањем и објављивањем одговора 1 и измењене конкурсне документације коју сте објавили дана  29.11.2019. године. Упротивном бићемо принуђени да  због кршења наведених начела, своја права остваримо.“  ОДГОВОРИ:   Одговор 1: Заштитне рукавице "Бест" и "Софрат" нису робне марке, већ жаргонски израз за такав тип рукавица. Свакако, прихватљиво је понудити све врсте заштитних рукавица које испуњавају наведене минималне техничке карактеристике. Одговор 2: 
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Анализом тржишта, највећих увозника и произвођача личне заштитне опреме, установили смо да су флуоресцентни прслуци црвене боје доступни у Србији, што се може проверити једноставном претрагом у било ком интернет претраживачу, дакле не ради се о ограничавању конкуренције. Желимо да објаснимо потребу за црвеном бојом флуоресцентних прслука. Обзиром да се ради о прслуцима које носе запослене у паркинг сервису, и све су жене, потребно је да се разликују од запослених који раде на чистоћи и носе наранџасте флуо прслуке, или од жуто-зелених које носе путари.   Наручилац ће у складу са издатим одговорима  објавити и  измењену  конкурсну документацију и обавештење о продужењу рока за подношење понуда.   


