Општина Бајина Башта
Oпштинска управа
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. Д МВ 07/19
Број: 404-44-7/2019
Датум: 21.05.2019. године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у поступку јавне
набавке мале вредности број Д МВ 07/19, образована Решењем од стране
Наручиоца даје:
Одговоре на постављена питања за јавну набавку мале вредности број Д МВ
07/19 – „Материјал за одржавање хигијене у просторијама Општинске управе
општине Бајина Башта.“
Поштована комисијо за ЈН
Скрећемо Вам пажњу да према Закону o JN, чл. 41 - Техничке спецификације
предмета набавке морају бити прецизно одређене, како би понуђачи могли да
поднесу одговарајуће понуде.
Међутим у Вашој табели са техничким спецификацијама има много нејасноћа.
Између осталог:
Питање број 1:
Количина добара – не сме бити изражена у облику цене – већ као цео број, без
децимала.
Одговор на питање број 1:
Из вашег питања није јасно на одредбе ког Закона се позивате и којим законом је
забрањено количине одређивати у две децимале, када је у табели у називу колоне
4 назначено „Количине“, из које недвосмислено произилази да се ради о количини
производа, а не о цени.
Питање број 2:
Опис добара тотално је непрецизан код ставки:
- 1) и 2) – димензије, грамажа папира, број листића,...
- 4 ) да ли је са пумпицом или без, углавном су паковња од 0,75 а не 0,5 л или која
јединица мере?
- 4),5) и 6) – основне карактеристике типа састав, концентрација,...
- 7) – за шта се користи, коју машину, какво је паковање 17/1?
- 8) и 9) сапун обичан, антибактеријски или глицерински?
- 10) паковање од 0,6 је несвакидашње, течни или прашкасти?
- 13), 14), 15), 16)и 17) – димензије
- 22) колико паковање?
- 24) колико паковање?
- 25) величина сијалице?
- 26) ближе карактеристике, састав, концентрација,...
- 27) какав уложак или је батерија у питању и која?
- 28) према чл.72 Закона о ЈН
- Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације
или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње,
извора или градње.
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- Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни
робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу.
- Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која
би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, на
начин из ст. 1. или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет
уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима.
- Навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача
мора бити праћено речима "или одговарајуће".
- 29) од колико мл, против које врсте инсеката?
- 30), 31) облик, грамажа,...
- 32) какав освеживач, паковање од колико мл, у спреју, допуни, итд.
Одговор на питање број 2:
Наручилац ће извршити Измену и допуну Конкурсне документације.
Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку
можете преузети са Портала јавних набавки као и са интернет странице
Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs.
Комисија за Јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности бр. Д МВ
07/19 – „Материјал за одржавање хигијене у просторијама Општинске управе
општине Бајина Башта“ је сагласна да ови одговори на питања захтевају Измену
конкурсне документације.

У Бајиној Башти,
Дана 21.05.2019. год.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. Д МВ 07/19
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